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Pomozte nám bránit 
šíření koronaviru!
Pomozte nám bránit 

On-line nákup jízdenek
▪ v našem e-shopu na www.cd.cz/eshop
▪ v aplikaci Můj vlak, kterou si můžete 
 stáhnout zdarma

Nakupujte 
jízdenky 
bezpečně!

Nákupem jízdenek on-line 
chráníte zdraví našeho 
personálu i své a ostatních 
cestujících.

Děkujeme, 
že s námi v rámci preventivních
opatření spolupracujete. 

CD_nakup_jizdenek_Koronavirus_PODZIM_2020_CDPV_215x270_v01.indd   1 15/09/2020   15:46



ÚVOD 1

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
100 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
29. října 2020, Praha

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

kdy jste měli naposled hlad? Včera, minulý 
týden, nebo před pěti minutami? Nu, pocit 
skutečného hladu v minulosti doprovázel 
běžného člověka prakticky nepřetržitě. 
Při posledním hladomoru u nás, 
v letech 1771–72, zemřelo v Čechách 
a na Moravě 480 tisíc lidí. Pak naše předky 
s požehnáním vrchnosti zachraňovaly 
brambory. Dnes podle údajů OSN trpí  
13 procent lidí hlady, rozumějte 
podvýživou. Kromě toho nemají více než 
dvě miliardy lidí přístup k lokálnímu 
zdroji pitné vody, tedy čtvrtina až 
třetina populace planety! V Česku ovšem 
používáme pitnou vodu v masovém 
měřítku ke sprchování, splachování toalet, napouštění bazénů nebo kropení trávníků.  

Kdyby se teď k Zemi blížili mimozemšťani, asi by se nestačili divit. Pokud by hodlali 
navštívit VIP zónu, mohli by si vybrat naši malou, ale relativně velmi bohatou a bezpečnou 
zemi. Navzdory trablům s koronavirem. Ale co kdyby chtěli poznat lidské utrpení v jeho syrové 
podobě? Měli by jistě rozsáhlý výběr oblastí, kde děti i dospělí už roky umírají ve válce nebo 
na choleru. Mimochodem, epidemie cholery u nás zuřila naposled v roce 1866, kdy ji k nám 
přinesli pruští vojáci, a drtivá většina Čechů zná opravdovou válku už 75 let hlavně z novin, 
televize nebo dějepisu.

Ne každý z nás je hrdina s touhou napravovat svět. Ne každý z nás je ochoten riskovat 
a jezdit pracovat do nebezpečných zemí a pomáhat bližním v nouzi. Ale takoví lidé mezi námi 
existují. Nemusíme je zrovna zbožňovat jako fotbalisty, hokejisty, tenisty, popové zpěváky či 
televizní herce a moderátory. O to víc bychom si jich ale měli vážit. Zvláště když jsou to lékaři. 
A buďme s pokorou rádi, že můžeme žít tady, v české kotlině.

Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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České dráhy zvyšují komfort ve svých spojích a zákazníkům nabídnou rychlejší a stabilnější připojení k internetu. Umožnila to výměna 
datových SIM karet ve vozech a vlakových soupravách. Výměna karet proběhla v uplynulých měsících ve stovkách vozů. 

Odměna za nákup

Komfort cestování se ve vlacích Českých 
drah stále zvyšuje. To platí i pro spoje, kde 

je poskytována bezplatná služba připojení 
k internetu pomocí technologie wi-fi. Národní 
dopravce nechal totiž vyměnit datové SIM kar-
ty, které využívají plný potenciál mobilních sítí 
v Česku, to znamená, že umožňují stahování 
dat maximální rychlostí, kterou v daném místě 
a čase mobilní datové sítě poskytují. Rychlost 
se tím pádem zvýšila a zároveň byla posílena 
i stabilita připojení. Výměna stovek malých 
SIM karet operátorů O2 a T-Mobile ve stovkách 
osobních vozů a jednotek ČD i zahraničních 
partnerů trvala čtyři měsíce. 

České dráhy tak nabízejí za normálního pro-
vozu wi-fi připojení v 1 046 vozech, které ob-
sluhují více než tisíc dálkových i regionálních 
spojů denně. V dálkové dopravě jde o vlaky  
SC Pendolino, railjety, EC/IC, ale také o některé 
rychlíkové linky jako například Svitava (Praha 
– Česká Třebová – Brno), Slovácký a Zlínský 
expres (Praha – Luhačovice / Zlín střed), 
Krušnohor (Praha – Ústí nad Labem – Cheb) 
nebo Moravan (Brno – Břeclav – Olomouc). 
V regionální dopravě je pak wi-fi k dispozici 
zejména na linkách zajišťovaných moderními 
soupravami RegioPanter (např. ve východ-
ních Čechách, v Plzeňském a Jihočeském 
kraji, na Ostravsku a Brněnsku), RegioShark 
(např. na lince Plzeň – Domažlice a na řadě 
regionálních tratí v Karlovarském, Ústeckém, 
Libereckém a Zlínském kraji) a RegioSpider 
(na Vysočině a v Libereckém kraji). 

E-SHOP ČD

Datové služby ve vlacích jsou rychlejší a stabilnější

Pokud během měsíce listopadu 
nakoupíte v e-shopu ČD, odměnou 
vám bude sleva 10 % na nákup  
v e-shopu www.knihydobrovsky.cz, 
kde najdete tisíce knižních titulů, 
společenské hry pro děti i dospělé 
a dárky pro každého. Neváhejte 
a využijte slevový kupon, který 
obdržíte v závěru nákupu na  
www.cd.cz/eshop prostřednictvím 
vaší e-mailové adresy. Sleva platí 
na celý nákup a kompletní sorti-
ment. Kupon lze uplatnit do  
6. prosince 2020. Sleva neplatí 
na akce typu 1+1 kniha zdarma.  

Nadační fond pomohl železničářům 
v těžké životní situaci
Správní rada Nadačního fondu  
Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozdělila 
téměř tři miliony korun na podporu želez-
ničářů a jejich rodin. Celkem bylo vyhověno 
sedmi žádostem. Rada zároveň rozhodla o konečném 
doplatku pomoci pro čtyři zaměstnance ČD zraněné letos 
v červenci u Perninku a pro rodinu strojvedoucího, který 
krátce nato zemřel při mimořádné události u Českého Bro-
du. Skupina ČD prostřednictvím nadačního fondu pomáhá 
osobám pracujícím v současnosti či dříve na železnici 
a jejich rodinám v těžkých životních situacích způsobe-
ných zejména závažnými onemocněními, těžkými úrazy 
či živelními pohromami. Prostředky jsou určené zejména 
na pokrytí výdajů na léčení a rehabilitaci zraněných, nákup 
kompenzačních pomůcek nebo zajištění vzdělání dětí.
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Fandové malých lokomotiv a vagonků se mohou těšit na letošní 
novinku od společnosti Rappa – vláček Pendolino! Nejenže jezdí 
na téměř pět metrů 
dlouhých kolejích 
a u toho svítí a houká, 
ale navíc ho lze umístit 
na koleje společně 
s dalšími vláčky v bar-
vách Českých drah! 
Na webových strán-
kách www.rappa.cz  
také naleznete sadu 
výpravčího nebo 
náhradní koleje, ze 
kterých lze postavit 
„nekonečně“ dlouhou 
trať. Jezdící hračku 
Pendolino, která je ideální pod vánoční stromeček, můžete získat 
na výše uvedeném webu se slevou 10 % – stačí v nákupním košíku 
zadat kód PENDOLINO10.

TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

Vykutálená Fidorka nikdy nezklame
Současná těžká doba nabádá k opatrnosti. Sáhněte tedy po jistotě 
a bezpečí. Prodejny PONT to go a PONT Market z vlakových nádraží 
jsou malé a obslouží vás velmi rychle. Navíc personál hlídá dodržení 
hygienických pravidel v maximální možné míře. Jednou ze současných 
jistot, na kterou si můžete vsadit, je i vykutálená Fidorka. Je to klasika 
v praktickém a bezpečném balení, od které víte co čekat. A v listopadu 
za zajímavou cenu. Šťastnou cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase. 

Využijte ČD Body k zářivějšímu úsměvu
Udělejte první krok ke zdravějšímu chrupu! Základem je výběr správ-
ného kartáčku – musí být efektivní, aby důkladně odstranil zubní 
plak, ale zároveň šetrný k dásním a zubní sklovině. A ještě by mohl 
mít pěkný design, dlouhou výdrž baterie a být třeba ve slevě, co 
říkáte? Využijte své věrnostní ČD Body a získejte slevu 50 % na sonic-
ký kartáček, který se řadí ve svém oboru k naprosté špičce. Už jste 
zapojení do věrnostního programu? Pro získání této slevy vám po-
stačí symbolický jeden bod. Navíc dostanete dárek v podobě 12 kusů 
náhradních hlavic. Pro více informací navštivte www.slevacd.cz.

Vláček Pendolino 
přijede pod vánoční stromeček

WWW.PONTY.CZ

Ten příběh se odehrál již v mnoha podo-
bách. Jak krásná, ale chudá dívka přes 
různé nástrahy k bohatému muži 
přišla a oba dva se do sebe zamilovali. 
Tentokrát nejde o pohádku o Popel-
ce, ale o příběh proslavený filmem 
Pretty Woman z roku 1990, ve kterém 
zazářili Julia Roberts jako prostitutka 
a Richard Gere coby úspěšný podni-
katel. Tvůrci filmu se rozhodli upravit 
příběh pro hudební divadlo a muzikál měl 
premiéru v roce 2018 v Chicagu, odkud se 
přesunul na Broadway. A nyní míří na prkna 
Městského divadla Brno! V roli krásné Vivian 
se představí Hana Holišová nebo Svetlana  
Janotová a jako tajemný Edward Petr 
Gazdík nebo Petr Štěpán. Vstupenky jsou 
již v prodeji na pokladnách divadla či 
online na www.mdb.cz.

Pretty Woman vás oslní 
na brněnské scéně
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V Brně objevíte říši skřítků a trpaslíků
Přijeďte si do Brna prohlédnout originální 
výstavu Skřítci a trpaslíci. Do 29. listopadu je 
k vidění v Letohrádku Mitrovských, k němuž 
vás od brněnského hlavního nádraží přiblíží 
tramvaj č. 1. Letohrádek se nachází mezi za-
stávkami Mendlovo náměstí a Výstaviště  
– hlavní vstup. Jak už název výstavy napovídá, 
ocení ji hlavně rodiny s dětmi. Těšit se můžete 
na nespočet malých pohádkových bytostí 
v různých formách a podobách a dozvíte se 
taky spoustu zajímavostí o jejich původu 
a výskytu. Děti se na výstavě setkají se starými 
známými z televizních večerníčků – s Křemíl-
kem a Vochomůrkou, Rákosníčkem, se Šmou-
ly i skřítky Františkem a Fanynkou z Kouzelné 
školky. K dispozici je výtvarná dílna, kde si 
mohou malí návštěvníci za drobný poplatek 
vyrobit figurku skřítka na památku.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Brno hl. n.

Využijte volný vstup do Národní galerie
Největší sbírkou výtvarného umění u nás 
se pyšní Národní galerie Praha. Ta nejlepší 
umělecká díla si můžete prohlédnout ve sbír-
kových expozicích. Pokud se do Prahy vydáte 
17. listopadu, nemusíte platit za vstupné. 
A kam se vypravit za uměním? V Klášteře svaté 
Anežky České najdete přes dvě stě exponátů 
středověkého umění, ve Schwarzenberském 
paláci je vystaven výběr nejvýznamnějších 
mistrovských děl ze Sbírky starého umění 
v rámci expozice Staří mistři. Skvostná 
umělecká díla starých mistrů uvidíte také 
naproti ve Šternberském paláci. Ve Veletržním 
paláci objevíte hned čtyři sbírkové expozice. 
Jedna představuje umění tzv. dlouhého století 
(1796–1918), další meziválečná díla, třetí se 
zaměřuje na české moderní umění a k vidění je 
také výběr ze sbírky asijského umění.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha hl. n. / Praha-Dejvice / Praha-Holešovice 

S DĚTMI
do 29. listopadu 2020

ZA UMĚNÍM
17. listopadu 2020
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Ať už přijede svatý Martin na bílém 
koni, nebo ne, listopad bude 
tradičně ve znamení vína. Nejprve 
toho svěžího mladého a pak 
svařeného s opojnou vůní skořice 
a hřebíčku. Abyste si ho mohli 
dopřát, nechte auto doma a přijeďte 
na svatomartinské slavnosti 
a adventní trhy po kolejích. 

VLAKEM 
NA VÝLET

www.vlakemnavylet.cz

Golfový turnaj na Zbraslavi
V září se na golfovém hřišti Prague City Golf Club 
v Praze na Zbraslavi v rámci LET Access Tour, 
druhé nejvyšší evropské profesionální soutěže 
žen, odehrál již čtvrtý ročník turnaje Amundi 
Czech Ladies Challenge. Letošní rok byl lehce 
komplikovaný kvůli opatřením proti koronaviru, 
ale přesto byly ohlasy od hráček pozitivní. Turnaj 
pořádala agentura GM Pro a Česká golfová fede-
race, záštitu nad ním převzal Český olympijský 
výbor. Generálním partnerem byla již podruhé 
investiční společnost AMUNDI Asset Manage-
ment, které patří velké díky za spolufinancování. 
Vítězkou turnaje Amundi Czech Ladies Challenge 
s dotací 37 500 eur se stala Finka Tiia Koivisto. 
Nejlepšími Češkami byly domácí Sára Kousková, 
Patricie Macková a také Agáta Vahalová. A již 
nyní probíhá plánování dalšího ročníku. Budeme 
se na vás těšit v roce 2021!

 Nejbližší železniční stanice:
 Praha-Zbraslav

ZA SPORTEM
2021
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Jaký bude letos Svatomartinský Mikulov?
Jubilejní desátý ročník Svatomartinského 
Mikulova odstartuje ve středu 11. listopadu 
v 11 hodin příjezdem sv. Martina na bílém koni 
na mikulovské náměstí. Pokud akci neohrozí 
vládní opatření proti šíření koronaviru, bude 
v zámecké Sala Terreně každý den od  
11. do 15. listopadu mezi 11. a 20. hodinou 
probíhat tradiční Svatomartinský košt mi-
kulovské vinařské podoblasti. Po celou dobu 
konání akce můžete také zajít do některé 
z mikulovských restaurací na svatomartinské 
menu. V pátek 13. listopadu se v Gajdošově 
sále na zámku uskuteční svěcení vína. Od pát-
ku do neděle najdete na náměstí jarmark 
a na víkend je pro rodiny s dětmi připravena 
soutěž Se Svatomartinskou husou za pozná-
ním Mikulova. Pokud děti nasbírají všechny 
správné odpovědi, čeká na ně sladká odměna. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Mikulov na Moravě

Automobilová paráda v Lysé nad Labem
Zajímají vás automobilové novinky nebo  
patříte mezi fanoušky tuningu? Pak byste od  
20. do 22. listopadu neměli chybět v Lysé nad 
Labem. Na místním výstavišti se totiž koná 
výstava s vůní benzinu – Autosalon Kola 2020. 
Na ní budou mít reprezentativní zastoupení 
skoro všechny automobilové značky, které 
působí na českém trhu. Samostatná sekce  
Tuningshow představí auta, která se pravidel-
ně účastní tuzemských i zahraničních soutěží. 
Novinkou bude veletrh EkoAuto s ukázkami 
vozů s hybridním, elektrickým, vodíkovým 
a plynovým pohonem. Zájemci budou mít 
možnost vyzkoušet si jízdu v driftovacím autě 
nebo se svézt ve vozech Tesla. Součástí výstavy 
jsou Pivní a vinné slavnosti, na nichž desítky 
malých i větších pivovarů a vinařství nabídnou 
svoje lokální produkty.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Lysá nad Labem

K hejnické perle Jizerských hor
Od hejnického nádraží vás dovede červená 
značka nebo místní značení k baroknímu chrá-
mu Navštívení Panny Marie a bývalému fran-
tiškánskému klášteru se zahradou. Hejnická 
svatyně stojící v malebných kulisách Jizerských 
hor patří k nejznámějším poutním místům 
u nás. Váže se k ní legenda z roku 1211 o zá-
zračném uzdravení, na němž se nejspíš podíle-
la léčivá voda pramenící v nedalekých Lázních 
Libverda. Po předchozí domluvě je možné si 
celou baziliku prohlédnout s průvodcem a do-
zvědět se další zajímavosti. Prohlídka zahrnuje 
výklad o historii kostela, návštěvu hrobky, 
betléma a ambitů. Vstupné na komentovanou 
prohlídku stojí 70 Kč, senioři zaplatí 50 Kč, 
studenti 40 Kč a pro dítě stojí vstup jen 20 Kč. 
Kontakty na potřebnou rezervaci prohlídky 
najdete na www.mcdo.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Hejnice

NA VÍNO
11. až 15. listopadu 2020

NA VÝSTAVU
20. až 22. listopadu 2020

ZA POZNÁNÍM
po celý rok

ADVENT
28. listopadu 2020

V Praze se rozsvítí vánoční strom 
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Od července mohli lidé posílat tipy na jehličnan, který by se nejlépe hodil jako vánoční strom 
na pražské Staroměstské náměstí. V soutěži „Hledá se strom“ byla vypsána odměna deset tisíc 
korun. Na začátku listopadu se dozvíme, jaký strom byl vybrán, a poputuje do Prahy. K rozsví-
cení vánočního stromu na Staroměstském náměstí dojde v sobotu 28. listopadu, tedy den před 
začátkem adventu. Snad situace dovolí a „Staromák“ také zaplní tradiční adventní vesnička, 
která pokaždé umně vykouzlí atmosféru pravých českých Vánoc. Kromě lákavého občerstvení 
se ve stáncích rozesetých po rynku vždy prodává typické vánoční zboží včetně ozdob na stro-
mek, betlémů, adventních věnců a nejrůznějších dekorací a svíček. Pro Pražany a návštěvníky 
metropole by byla velká škoda, kdyby šíření koronaviru vystavilo stopku největšímu vánočnímu 
trhu u nás. Vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí jsou každoročně řazeny mezi 
nejkrásnější na světě. Do TOP 5 v Evropě je v loňském roce zařadil britský celostátní deník 
The Times a jako vhodný výletní cíl doporučil Prahu v době adventu také cestovatelský portál 
americké televizní stanice CNN Travel. Aktuální informace o letošních vánočních trzích v Praze 
a doprovodném programu najdete na www.trhypraha.cz. 
 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha Masarykovo nádr. / Praha hl. n.IL
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Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!
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TEXT: PETR HORÁLEK
FOTO: JAN CHALOUPKA A ARCHIV TOMÁŠE ŠEBKA

TOMÁŠ ŠEBEK

Jeho jméno se v Česku stalo skoro synonymem pro práci organizace Lékaři bez hranic. On by jistě dodal, že 
nezaslouženě. Faktem zůstává, že jeho knihy o humanitárních misích se staly bestsellery. Ačkoli vypadá 
jako hollywoodský herec a prožívá příběhy, podle kterých by se daly točit filmy, zůstává věrný medicíně, 
kterou neúnavně popularizuje, především na přednáškových turné a sociálních sítích. Ve volném čase ještě 
stíhá pilotovat, původně proto, aby překonal strach z výšek. 

OSOBNÍ STAROSTI LIDÍ 
JSOU STEJNÉ VŠUDE NA SVĚTĚ
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mích, kde působí Lékaři bez hranic, systém 
poskytování zdravotní péče buď skoro, nebo 
vůbec neexistuje. Zhruba jednou za dva 
roky tam odjíždím poskytnout to málo, co 
umím. Zastupitelnost lékařské péče v České 
republice je dobrá. Máme 
tu skvěle rozvinutý sys-
tém, který mě určitě může 
na pár týdnů postrádat. 

Jezdíte do světa řešit 
následky chudoby. Ale 
nebylo by praktičtější 
řešit její příčiny? 
Lékaři bez hranic mají 
svou úzkou specializaci 
na poskytování vysoce 
kvalitní, vědecky založené lékařské péče 
v krizi. V tom jsou podle mě nejlepší na svě-
tě. Globální témata ať se řeší například 

na úrovni Spojených národů. Když jsem 
popisoval svou misi na Haiti, tak jsem sice 
doporučil tamní vládě výstavbu lepších 
silnic, ale to jsem myslel v nadsázce a bez 
zlých úmyslů. Nic mi do toho není a nerozu-

mím tomu.

Šlo vám někdy na misi 
v zahraničí o život?
Nedávno jsem na to odpo-
vídal jednomu redaktorovi 
a napsal jsem mu, že ne.

Ani když jste se v Jeme-
nu sprchoval studenou 
vodou, kterou neustále 
probíjela elektřina?

Nakonec jsem si na to jemné brnění zvyk-
nul. Určité obavy to ve mně ale vzbouzelo. 
Říkal jsem si, že by bylo opravdu trapné 
zhynout tímto způsobem. Což mi připo-
míná, že na Haiti jsem se zase sprchoval 
s tarantulí a jedovatou ropuchou. Tam to 
ale bylo jednodušší, stačilo se s těmi zvířát-
ky skamarádit.

Necítil jste se na misích tak trochu jako 
vězeň? Vždyť jste byl po většinu času od-
říznutý od tamních obyvatel a nesměl jste 
opouštět vyhrazený areál.
Vůbec ne. Naopak jsem se cítil privilegovaný, 
že mám možnost vidět pracovat Lékaře bez 
hranic na vlastní oči. Podmínky na misích 
jsou samozřejmě přísné, s tím se musíte 
smířit ještě před odjezdem. Musíte přijmout 
ztrátu komfortu včetně svobody pohybu. 
Je třeba pochopit, že bezpečnostní pravidla 
chrání nejen vás, ale hlavně vaše kolegy 
a pacienty.

Jak se na vás dívají lidé v zemích, kde 
Lékaři bez hranic působí? Vítají vás všichni 
s otevřenou náručí?
Záleží na tom, jak je ta mise rozvinutá. 
Pokud teprve vysvětlujete místním lidem, 
kdo jste a proč to děláte, tak panuje jistá při-
rozená nedůvěra. Když ale přijedete na misi, 
která je dobře zavedená, zažíváte až vlny 
adorace, které si ani nezasloužíte. Ale určitě 
jsou lidé, kteří s naším působením nesou-
hlasí, ale většinou to je opačně. Vzhledem 
k tomu, že primárně pomáháme civilnímu 
obyvatelstvu, poskytujeme sofistikovanou 
a bezplatnou péči v místě, kde žádná jiná 
není, tak máme renomé.

Ale v Jemenu vám vybombardovali ne-
mocnici.
Nejen v Jemenu a ne jednu. Takové akce ale 
nejsou obvykle odvetou či akcí místních lidí, 

Cítíte se spíš jako hrdina moderní doby, 
nebo jako don Quijote 21. století? 
Jsem pragmatik. Pokud něco vypadá jako 
nereálný boj s větrnými mlýny, přestavím si 
hrací pole, aby i největší pitomost začala mít 
šanci. Nejsem Quijote, ale zvědavý pro-
spektor. A nejsem hrdina. Pokud jsem kdy 
přebíral nějaká ocenění, tak je vnímám jako 
ocenění práce organizace Lékaři bez hranic, 
ne své vlastní.

Proč se vůbec vydáváte zachraňovat 
lidské životy do zahraničí, když je pro 
vás jako pro chirurga plno práce i tady 
v Česku? To byl dotaz, který jsem si na vás 
připravil. A pak jsem zjistil, že na něj roz-
sáhle a s humorem odpovídáte na straně 
244 v knize Nebe nad Jemenem…
Právě, to je častý dotaz. Proto jsem se s ním 
vypořádal ve své poslední knížce. Víte, v ze-

TO, ŽE SE NA VÁS 
USMÍVÁM, 

NEZNAMENÁ, 
ŽE JSEM DOBRÝ 

DOKTOR.

V Afghánistánu píchal 
rovnou do srdce 
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ale bývá to zásah třetí strany, velmi často 
nějaké mocnosti. V roce 2015 v Kundúzu 
v Afghánistánu zahynulo při útoku na misi 
42 lidí, z toho bylo osm lékařů, zbytek tvoři-
li pacienti. V tomto konkrétním případě šlo 
o útok americké armády.

Mohl byste nespokojeným Čechům,  
kteří si ani neuvědomují, že patří mezi  
12 procent nejbohatších lidí na planetě 
a žijí v šesté nebo sedmé nejbezpečnější 
zemi světa, popsat, jak vypadá peklo? 
Tuším, že jste ho měl možnost vidět.
To nejpekelnější je vidět poraněné a umí-
rající děti. Lékaři bez hranic jezdí do zemí 
postižených živelní katastrofou, infekčními 
chorobami jako třeba cholerou a válkou. Ten 
třetí případ považuji za nejhorší. Když se po-
tkáte s tím, že děti umírají kvůli válce, tak je 
to, promiňte mi ten výraz, strašlivý svinstvo. 

Proč jste o svých misích začal psát knížky? 
Původně jsem si myslel, že své dojmy budu 
psát jen pro členy rodiny. Po několika 
týdnech psaní a publikování blogu na první 
misi na Haiti mi přicházely reakce od stovek 
čtenářů, že bych to měl vydat. Poslal jsem 
své texty do nejmenovaného nakladatel-
ství, odkud mi přišla lakonická odpověď, 
abych se raději dále věnoval chirurgii. 
Přesto jsem příběh z Haiti dopsal a našel se 
jiný vydavatel, který měl zájem. Ale teprve 
s druhou knížkou, Mise Afghánistán, se ko-
lem mě rozjel mediální kolotoč. Dnes mám 
za sebou čtyři tituly a desítky tisíc proda-

ných knih, za což jsem moc rád. Svědčí to 
o zájmu české veřejnosti o dění, které se 
odehrává za našimi humny. 

Plánujete pátou knížku, nebo si dáte 
pauzu?
Mám pocit, že jsem už o misích řekl prak-
ticky všechno, asi bych se opakoval a začal 
čtenáře nudit. Rád přenechám tuto úlohu 
někomu jinému. Nikdy ale neříkám nikdy, 
takže možná přijde i pátá knížka, ale na úpl-
ně jiné téma. A k misím se pak třeba vrátím 
v šesté knížce. Musím zdůraznit, že nejsem 
dobrý autor, ale měl jsem možnost zažít 
velmi silné příběhy. Své literární schopnosti 
považuji za nulové. 

Proslul jste i tím, že jste na misích propadl 
vášni fotografování. 
Ve světle současné digitální fotografie mám 
dojem, že vytvářím další a další balast. 

Když někdy jedu s kamarády na kole a oni si 
pořizují fotky, tak na ně volám, ať to nefotí, 
ať si to vygooglí. Dnes už je nafocené skoro 
všechno. Ale já se dostal do míst, kde s nad-
sázkou nenafotil nikdo nic. Tam se málokdy 
dostane novinář. Lékaři bez hranic kromě 
medicíny mají poslání přinášet i svědectví. 
Verbální, vizuální, jakékoli. Mě fotografo-
vání ale baví – o to víc, čím méně to umím. 
A na třídních srazech z gymnázia se pravidel-
ně ozývalo, hele, Šebek táhne fotky, to bude 
dlouhý.

Co byl pro vás na misích největší kulturní 
šok? 
Kulturní šok jsem prožil pouze na první misi 
v roce 2010. Když jsem vystoupil na Haiti 
z letadla, tak se mi rozklepala kolena a řekl 
jsem si, že to asi nedám. Ale po několika 
dnech už jsem se cítil, jako by se nechume-
lilo. Dnes už se na ty odlišnosti těším. Díky 
nim jsem získal cenné zkušenosti. Taky 
jsem si ověřil, že tam žijí vlastně úplně stejní 
lidé jako my a řeší stejné starosti jako my – 
bezpečnost svých dětí i svou vlastní, nárok 
na šťastný život a svobodu, přístup k pitné 
vodě, sex, jídlo, peníze. Jen neplatí hypotéku 
a mají své náboženství.

Co vám na misích nejvíc chybělo? 
Rodina. A pak už ptákoviny jako jablka nebo 
plnotučné jogurty, na kterých jsem tak tro-
chu závislý. Ve skutečnosti jsem tam zjistil, 
že potřebuju jedny trenky a tričko. Vždycky 
jsem měl pokorně na paměti, že na misích 
dělám vysněnou práci a mám se kam bez-
pečně vrátit.

O své úloze na misích jste mimo jiné 
napsal: Nejsem tu, abych myslel, jsem 
tu, abych pracoval. A pak zase: Jsem tu 
proto, abych sloužil a pomáhal, ne abych 
panoval a šikanoval. Mohl byste rozvést, 
co jste tím myslel? 
Chirurg by opravdu měl méně myslet a více 
pracovat. Tak jsem já pochopil chirurgii. 

První dojem byl úsměv. U Tomáše Šebka máte intenzivní pocit, že se pořád směje. A zpětný dojem? 
Pokora a skromnost. Mluvil hodně, ale v očích jsem mu viděl, že se hlídá. Velký zájem médií o jeho 
osobu v posledních letech ho zřejmě naučil, že každé vyřčené slovo může být vykládáno různě. Jak-
mile jsem vypnul diktafon, tak se víc uvolnil a začal mluvit, jako když se prolomí hráz. Třeba o tom, 
že se stydí na veřejnosti číst ze své první knížky o Haiti, protože je údajně příliš vulgární, že si koupil 
svářečku nebo že hlavní smysl lidského života spočívá v dětech. Před doktory mám jako obyčejný 
člověk respekt. A proto jsem si před naším setkáním nastudoval dvě knížky o jeho misích, na Haiti 
a v Jemenu, abych před ním nevypadal jako úplný pitomec. A vzal jsem si z jeho textů poučení, že 
tomuhle chirurgovi máte přinést jako pozornost buchtu. Tak ode mě dostal makový závin. Neroz-
hodilo ho to. Na oplátku mě pozval na výlet letadlem. To ovšem rozhodilo mě.

OČIMA AUTORA

V Jižním Súdánu dokázal zorganizovat nedělní fotbálek

Svoboda cestování? Na misích neexistuje Uprostřed války v Jemenu
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Hluboké výlety do světa filozofie chirur-
gům nesvědčí. K tomu druhému výroku: 
My chirurgové si někdy bohužel myslíme, 
že jsme skoro rovni bohu, když skládáme 
nebo rozkládáme, co jiný stvořil. Společnost 
nás má za hrdiny. Ve skutečnosti je to blud. 
Na misích jsem se přesvědčil, že na místě je 
jen pokora a lidská slušnost. A když je potře-
ba vzít na operačním sále mop a vytřít před 
dalším pacientem, tak to prostě udělám. 

Říkáte, že chirurgové jsou mylně zbožňo-
váni a obdivováni. Vy sám ovšem působí-
te velmi důvěryhodně. 
Pacientům říkám, podívejte se, paní Vomáč-
ková, to, že se na vás usmívám, neznamená, 
že jsem dobrý doktor. Proto si rozmyslete, 
do koho vkládáte své naděje a tělo. Máte-
-li ještě chuť a čas, zajistěte si druhý názor 
od jiného chirurga. Je to vaše zdraví a vaše 
odpovědnost. Mně to ulehčuje situaci, pro-
tože se pak nemusím cítit zodpovědný jako 
bůh. A paní Vomáčková má možnost volby. 
Pacienti se podle mě vrhají do náručí dokto-
rů trochu bezhlavě. Ta důvěra by neměla být 
formální, ale založená na lidském přístupu 
a podložená čísly.

A tohle říká doktor, který při pilotování 
ohrozil provoz jaderné elektrárny Temelín…
Tohle musím vysvětlit. Mám rád létání, 
i když jsem se ho dřív zoufale bál. Někdy 
na třetí misi jsem se ale rozhodl, že už se 
nechci bát, tak jsem si udělal pilotní průkaz. 
A už v průběhu získávání tohoto průkazu 
jsem lehce narušil bezletovou zónu kolem 
Temelína. Při dalším letu, před jinou misí, 
jsem začal u Temelína nouzově přistávat, 
protože jsem si při kochání výhledem omy-
lem přivřel přívod paliva. A zjistil jsem to 
skoro v poslední chvíli. Moje spolucestující 
zachovala klid a po přistání mi řekla, že mi 

DO ORDINACE 
SE KE MNĚ 
OBJEDNÁVÁ 

VÝHRADNĚ PŘES 
MESSENGER.

prostě věřila. Takže ano, asi působím důvěry-
hodně, přitom jsem pár vteřin před možnou 
katastrofou vůbec nevěděl, co mám dělat. 

Zůstaňme tady v Česku. Co vás vedlo 
k tomu, že jste pomáhal založit interneto-
vé projekty proLékaře.cz a uLékaře.cz? 
Už od prvního ročníku 
na vysoké mě strašně baví 
popularizovat medicínu. 
Taky mě vždycky zajímaly 
technologie. A přišlo mi 
fajn propojit medicínu 
a technologie napří-
klad proto, aby se lékaři 
vzdělávali i digitálním 
způsobem. Jsem rád, že 
proLékaře.cz nyní využí-
vají desítky tisíc českých 
i slovenských lékařů. Vedle toho uLékaře.cz  
má za úkol nabídnout pacientům vzdálený 
přístup k lékaři, čehož využily už statisíce 

zájemců. Snažíme se ulehčit práci dokto-
rům a čas pacientům ve fázi, než je nutné 
samotné fyzické setkání. Dnes jsme virtuální 
nemocnice se třemi stovkami lékařů dostup-
nými kdykoli a kdekoli. 

Může tam pacient oslovit i vás?
Mě už ne. Doby, kdy jsem 
odpovídal i na témata 
chirurgii relativně vzdále-
ná, jsou pryč. Máme tam 
mnohem lepší kolegy. 
Moje úloha spočívá v po-
pularizaci služby, hledání 
nových strategií a inves-
torů. V osobním životě 
se tomu ale dál věnuji 
na sociálních sítích. Zkus-
te si na Facebooku nebo 

Instagramu zadat mé jméno. Do ordinace se 
ke mně objednává výhradně přes Messen-
ger. Mně to vyhovuje a lidé mi mohou své 
potíže napsat kdykoli.

Děkuji, že jste si našel čas na rozhovor.
Počkejte, proč jsme neprobrali, že miluju 
železnici? Víte, co je největší pecka? Když kolem 
vás duní historická Šlechtična nebo do kopce 
zabrblá Zamračená. Táta je ajznboňák. Bral nás 
na dráhu, sotva jsme začali mluvit. Na dráze 
jsem vlastně trochu vyrostl. Pamatuji se, jak 
jsme se jako děti na mašině schovávali pod 
řídicí pult, aby nás neviděl výpravčí. Ještě 
na gymnáziu jsem si odškrtával tratě, které 
jsem o víkendu projel, hlavně úzkorozchodky. 
I dneska pro cestu do práce i na přednášky 
volím vlak. Trať Řevnice – Praha hlavní nádraží 
znám už zpaměti. S dráhou mám spojených 
tolik krásných dnů a zážitků. A jsem moc rád, že 
aspoň tímto rozhovorem jí to můžu splatit. ▪

TOMÁŠ ŠEBEK (43)
Působí jako chirurg v pražské Nemocnici 
Na Františku. S mezinárodní organizací 
Lékaři bez hranic vyjíždí na humanitární 
mise poskytovat urgentní zdravotní pomoc 
v rozvojových zemích. O svých zážitcích 
napsal již čtyři knihy doprovozené množ-
stvím fotografií: Mise Haiti (2013), Mise 
Afghánistán (2015), Africká zima (2017) 
a Nebe nad Jemenem (2019). Pravidelně 
vystupuje na veřejnosti, aby popularizoval 
práci Lékařů bez hranic i medicíny jako 
takové. Zajímá se o digitální technologie, 
ve volném čase pilotuje letadlo a stále 
neúspěšně zkouší železného muže.

Jako životní optimista se dívá na svět s úsměvem
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Street party na 1. máje 

Prvního května poprvé nastoupila čes-
ká „jízdní“ policie na koních proti skupinám 

ultralevicových anarchistů a Antify, kteří chtěli 
za každou cenu zabránit pochodu ultrapravicových 

nacionalistů a skinů. Ti se shromáždili na Střeleckém 
ostrově a po projevech ke svým příznivcům se vydali 
směrem k Národní třídě, kde zatím s policií bojovali 

ultralevičáci pomocí Molotovových koktejlů a ka-
menů. Policii se podařilo obě skupiny od sebe 

oddělit, ale za cenu zraněných policistů 
a ztráty pěti služebních aut. Několik 

desítek anarchistů bylo 
zatčeno. 

12 DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Vstup Česka společně s Polskem a Maďarskem do Severoatlantické aliance, který proběhl 12. března 1999, nebyl jen 
společensko-politickým milníkem země, ale měl i mnohem pragmatičtější souvislosti. Řada branců tušila, že profesionální 
armáda na sebe nenechá dlouho čekat, a jejich „rok v zeleném“ tak nemusí vůbec proběhnout. Vojenské správy proto 
začaly evidovat nárůst žádostí o odklad základní vojenské služby a počet přihlášek ke studiu na vysoké školy skokově 
narostl. Ne všichni měli však ze směřování země takovou radost. První máj roku 1999 se do historie zapsal jako den 
pouličních střetů v Praze, kdy se proti sobě postavili neonacisté a příznivci extrémní levice. Byla to taková generálka 
na protesty, které se v Praze měly odehrát už o rok později u příležitosti zasedání Mezinárodního měnového fondu. Rok 
1999 se však zapsal i do české kinematografie. Premiéru měl film, ke kterému asi není potřeba nic dodávat – Pelíšky.

Svatý grál fotografů 
Ve druhé polovině devadesátých let se Praha stala jedním ze světových velkoměst, 
kterým slavná německá firma Leica vyrábějící fotoaparáty umožnila otevřít stej-
nojmennou galerii Leica Gallery, tehdy sídlící na Pražském hradě. O to se zasloužili 
manželé Bömerovi, Jana a Markus. Na snímku je právě majitelka galerie, jak během 
workshopu fotografuje světoznámého česko-slovenského fotografa Tona Stana.

Další hokejová radost 
Rok po slavném vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu se ko-
naly na Václavském náměstí další oslavy vítězství. Tentokrát se hokejisti 
vrátili jako mistři světa ze Švédska, čímž zahájili takzvaný zlatý hattrick, 
který končil třetím titulem v řadě v roce 2001. 



VSTUPUJEME 
DO NATO

1999
?

Podělte se o vaše 
vzpomínky! Fotografie 
obsahově spjaté s kon-
krétním rokem, ideálně 
navázané na největší 
témata daného období, 
doplněné krátkým 
vyprávěním (okolnosti 
pořízení snímku, příběh 
vztahující se k obsahu 
fotografie, zobraze-
ní aktéři atd.) nám 
posílejte elektronicky 
přes webové rozhraní 
www.cdprovas.cz (zá-
ložka soutěže Divoké 
devadesátky). Každý 
uveřejněný snímek 
bude honorován část-
kou 600 Kč.

Pro příští číslo  
magazínu vyhlašujeme 
následující téma:

č. 12/2020 
2000
KONEC TISÍCILETÍ
uzávěrka zaslání 11. listopadu 2020

FOTOSOUTĚŽ
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Jiří Veverka

V PLNÉ PARÁDĚ  
K NOVÝM SPOJENCŮM
NATO i americká armáda měly u nás řadu příznivců 
dokonce už před listopadem 1989. Originální unifor-
my nebyly mezi veřejností vzácností. I bojová vozidla 
se našla. Takže v den vstupu do Severoatlantické 
aliance byla příležitost předvést se v plné parádě při 
oslavách v Praze na Smíchově na náměstí 14. října.

Bohumil Dobrovolský

ZAJISTILI JSME SI BEZPEČNOST
Byl jsem se podívat na Den pro NATO, který se uskutečnil 
na Portheimce na pražském Smíchově. Vstupem do Severo-
atlantické aliance jsme si konečně zajistili bezpečnost. Ještě 
si pamatuji, když USA vyvinuly vodíkovou pumu, muselo se 
u nás proti ní protestovat. A pak naši komunisté s úsměvem 
tvrdili, že i my máme atomové protizbraně. 

Jan Dvořák

KOMUNISTICKÉ NĚVY 
VE SLUŽBÁCH ZÁPADU
Sovětské protiletadlové rakety S-125 Něva se 
u naší protivzdušné obrany používaly od roku 
1972, a to na šestnácti základnách, aby si po dlou-
hých letech služby u východního spolku Varšavské 
smlouvy ještě stihly „zabojovat“ u západního spol-
ku NATO. Poslední provozuschopnou základnou 
pro Něvy se stal v Česku Drnov, na Slovensku pak 
Most na Ostrove.



Nadační fond Skupiny ČD
ŽELEZNICE SRDCEM

Přispějte společně s námi
na transparentní účet 
2402887002/5500 

Pomoc 
železničářům
v nesnázích
Na trati života se může vždy objevit překážka, 
ať již v podobě úrazu, nemoci, nebo třeba živelní 
pohromy. Nadační fond ŽELEZNICE SRDCEM
pomáhá železničářům a jejich rodinám 
k návratu do běžných kolejí.

www.zeleznicesrdcem.cz

Přispějte společně s námi
na transparentní účet 
2402887002/5500 

železničářům
v nesnázích
Na trati života se může vždy objevit překážka, 
ať již v podobě úrazu, nemoci, nebo třeba živelní 

ŽELEZNICE SRDCEM
pomáhá železničářům a jejich rodinám 
k návratu do běžných kolejí.

www.zeleznicesrdcem.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz
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CESTOVÁNÍ
PO ČR

MLADOBOLESLAVSKO

Město Mladá Boleslav leží 
na soutoku řek Jizera a Klenice. 
Do povědomí široké veřejnosti 
se v posledním století dostalo 
hlavně díky výrobě automobilů, ale 
i bez toho patří právem do centra 
zájmu turistů. Navíc železnice 
sem vede hned z pěti různých 
směrů! Od Prahy sem přijedete 
po překrásném Stránovském 
viaduktu, který je po právu 
označený jako technická památka. 
Na výlet se pak můžete vypravit 
do neméně půvabného nedalekého 
Mnichova Hradiště, chráněné 
krajinné oblasti Český ráj nebo 
k hradu Bezděz, který proslul jako 
vězení pro nezletilého krále  
Václava II. Za zážitky se přece dá 
vyrazit v jakémkoli ročním období.

15
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TEXT: TOMÁŠ REZEK

Mladá Boleslav – 604 domy, 9 765 obyvatel, sídlo krajského soudu a 36. pluku arcivévody 
Albrechta… Tak je město představeno ve filmu Dědeček automobil. Od té doby se hodně změnilo. 
I podnik pánů Laurina a Klementa založený v roce 1895 je k nepoznání. Přijeďte se podívat.

NA VÝLET DO MLADÉ BOLESLAVI
ZA DĚDEČKEM AUTOMOBILEM

Film Dědeček automobil natočil Alfréd 
Radok v roce 1956 podle stejnojmenné-

ho románu Adolfa Branalda. Kniha, kterou 
zná snad každý kluk (nebo kdo jím býval), 
líčí průkopnické období prvních motocyklů 
a automobilů na přelomu 19. a 20. století. 
Do Mladé Boleslavi se můžete svézt stejně jako 
Frantík Projsa, hlavní hrdina románu. Ten dojel 
do „Bolky“ po kolejích, aby se ucházel o místo 
v podniku Laurin & Klement. V Mladé Boleslavi 
se dá z vlaku vystoupit na hlavním nádraží 
nebo ve stanici s přízviskem město, od níž je 
to jen pár kroků k bývalým výrobním halám 
mladoboleslavské automobilky. V nich se vyrá-
běly vozy značky Laurin & Klement a následně 
Škoda až do roku 1928. Dnes ve zrekonstruo-
vaných prostorách objevíte ŠKODA Muzeum 
s atraktivní expozicí mapující historii firmy.

Století veteráni i upíří Ferat
Vše začalo jízdním kolem, tedy prvním 
českým velocipedem s názvem Slavia, který 

Václavové Laurin a Klement sestavili ve své 
mladoboleslavské dílně v roce 1895. Záhy 
podlehli francouzské módě motocyklů a pak 
netrvalo dlouho a v Mladé Boleslavi také vznikl 
první automobil – Laurin & Klement Voiturette A,  
vyráběný v letech 1905 až 1907. Tento „děde-
ček automobil“ patří k hlavním lákadlům ško-

dováckého muzea. Kromě dalších zástupců 
nostalgie na čtyřech kolech a osobních vozů 
sériové výroby jsou součástí muzejních sbírek 
i závodní speciály nebo unikátní prototypy. 
K nim se řadí ŠKODA 110 SUPER SPORT, 
která si zahrála hlavní roli ve sci-fi hororu Upír 
z Feratu – jako automobil poháněný lidskou 
krví. V muzeu nechybějí ani historické artefakty 
včetně pohárů a různých ocenění. 

S dětmi do muzea
I když vaše děti neznají Branaldův román, 
v muzeu se nudit nebudou. Kromě odstrko-
vadel v podobě vozů Škoda tu mají pro malé 
návštěvníky připravené i další atrakce. Vydo-
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OČIMA RODÁKA

Narodil jsem se sice 
v Mladé Boleslavi, ale 

považuji se za Hradišťáka. 
V Mladé Boleslavi – na rozdíl 
od Mnichova Hradiště – pro-
stě byla porodnice, a pokud 
moje paměť sahá, tak jsem se 
do tohoto okresního města 
vrátil až o několik let později, 
a to do nemocnice na trhání 
nosních mandlí. Nemohu říci, 
že by to můj vztah k Boleslavi 
nepoznamenalo. Zkrátka 
a dobře, moje srdce patří 
Mnichovu Hradišti.

Mladá Boleslav prošla zá-
sadní proměnou díky rozvoji 
Škodovky. Naproti tomu LIAZ 
v Mnichově Hradišti zanikl. 
I tak je ale Hradiště součástí 
bohatého regionu a prošlo 
značnými změnami, byť 
nikoli vždy k lepšímu. Stále 

v něm mám nejraději klidné 
a tiché ulice vybudované 
za první republiky a poezii 
místních památek, zejména 
zámku s parkem a Sallou 

Terrenou nebo třeba domů 
na náměstí. Vždycky jsem ale 
z Mnichova Hradiště vycházel 
do okolní přírody: na Horku, 
jež je od města už dávno 

odříznutá dálnicí, k rybníku 
Žabakoru, který je význam-
nou ornitologickou lokalitou, 
nebo na skalní hrad Drábské 
světničky, kde dnes v davech 
turistů bohužel není k hnutí. 
Ostatně okolí Mnichova 
Hradiště se objevuje hned 
v několika kapitolách mé 
nové knížky Supi v hotelu 
Continental.

Méně známá místa mají 
mnohdy půvab právě v tom, 
že se o nich moc neví – a já 
bych je o tento půvab nechtěl 
připravit. Ale asi bych dopo-
ručil projít si Zlatou stezku 
Českého ráje, která je hodně 
známá ve svých nejvíce expo-
novaných partiích, ale stojí 
za to si ji projít třeba i v úseku 
mezi Mladou Boleslaví a Mni-
chovým Hradištěm.

online rezervační systém i pro tyto exkurze, 
které trvají zhruba hodinu a půl.

Za památkami po Metalové stezce
Omezit výlet do Mladé Boleslavi jen na ná-
vštěvu muzea místní automobilky by byla 
chyba. Ve městě najdete i další zajímavá 
místa. Staroměstskému náměstí s vodní kas-
kádou dominuje renesanční budova bývalé 
radnice s vyhlídkovou věží. Bez povšimnutí 
byste neměli minout ani městský palác 
zvaný Templ a hrad. V obou památkách jsou 

STÁLE MÁM 
NEJRADĚJI KLIDNÉ 

A TICHÉ ULICE 
VYBUDOVANÉ 

ZA PRVNÍ 
REPUBLIKY. 

MIROSLAV BOBEK
Vystudoval zoologii na Přírodovědné fakultě 
Univerzity Karlovy. V letech 1993 až 2009 
působil v Českém rozhlase, kde se zpočátku 
věnoval popularizaci vědy a později se stal 
šéfredaktorem divize Český rozhlas Online. 
Od ledna 2010 vede jako ředitel pražskou 
zoologickou zahradu. Během jeho působení 
byl vystavěn nový areál pro slony, pavilon 
hrochů a Velemlokárium pro největší 
obojživelníky světa – velemloky čínské. Je 
autorem řady knih, např. Sloni pro Prahu, 
Zoopisník nebo Supi v hotelu Continental. 

vádět se mohou v dětském koutku nebo se 
třeba podívat na pohádku Krtek a autíčko. 
Hrací koutek najdete i v muzejním restau-
rantu Václav. A pokud vyrazíte za automo-
bilovou krásou s rodinou, počítejte s tím, že 
určitě nějakou korunu utratíte v muzejním 
obchodu. S dětmi, které už oslavily desáté 
narozeniny, je možné taky zavítat na pro-
hlídku moderních výrobních závodů, kde 
vznikají nové vozy Škoda. Tedy až pominou 
preventivní opatření kvůli šíření koronaviru. 
Pak bude na webu muzea znovu zprovozněn 

Přímými vlaky se do Mladé Boleslavi mů-
žete svézt z Mnichova Hradiště, Turnova, 
Nymburka, Neratovic, případně i z Prahy. 
Vlakové spojení, které bude nejlépe 
vyhovovat vašim výletním plánům, si 
snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo 
v bezplatné mobilní aplikaci Můj vlak. 
Do mobilu nebo tabletu si stáhněte 
i aplikaci Vlakem na výlet. V ní najdete 
tip na výlet do Mladé Boleslavi, za který 
můžete získat body do našeho věrnost-
ního programu ČD Body.

VLAKEM DO MLADÉ BOLESLAVI
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k vidění nevšední expozice o dějinách města 
a regionu. Mladoboleslavské architektonic-
ké poklady propojuje 7 km dlouhá naučná 
stezka – Metalová cesta. U každého jejího 
zastavení stojí informační panel s kovovými 
prvky od uměleckého kováře Davida Szalaye. 
Naučná stezka má i zkrácenou trasu pro rodi-
ny s dětmi. K ní byla vydána soutěžní brožura 
s úkoly a hádankami, za jejichž splnění získají 
děti odměnu v infocentru v Železné ulici. ▪
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Vydat se do Mladé Boleslavi vlakem je svým způsobem vstup do pověstné jámy lvové. 
Není přece v Česku města, které by bylo více spjaté s osobními auty a jejich výrobou. 
Důležité je ale brát tuto skutečnost s nadhledem, třeba ze zříceniny zámku Zvířetice.

Mladá Boleslav a auta k sobě patří 
stejně neodmyslitelně jako Česká 

Třebová a vlaky. A stejně jako zmiňovaná 
Třebová má ve své historii nesmazatelnou 
motoristickou stopu v podobě legendární-
ho velorexu, lze i v Mladé Boleslavi a jejím 
blízkém okolí najít zajímavá místa spoje-
ná naopak s železnicí. Předně je Boleslav 
rušným železničním uzlem, kde se kříží trať 

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  250 m n. m.

Výhled:  Ještěd, Český ráj, Krkonoše

Vrchol:  zřícenina zámku

Nejbližší žst.:  Bakov nad Jizerou

Výstup:  snadný

z Prahy do Turnova s vlaky od Nymburka 
do České Lípy a nechybí ani spoje z Mělní-
ka do Lomnice nad Popelkou. Boleslavské 
hlavní nádraží, ležící mimo historické 
i průmyslové centrum města, působí spíše 
jako brána do zeleného království v údolí 
řeky Jizery, což není nutně na škodu. Zvláště 
když cílem má být nějaká hezká vyhlídka 
do kraje. 

Při prvním pohledu na mapu mi padla 
do oka věž bývalého zámku Zvířetice. Ta 

Bakov nad JizerouMnichovo HradištěJeštěd

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

ROMANTICKÁ ZŘÍCENINA 
U ČESKÉHO DETROITU

není jedinou zříceninou v těsné blízkosti 
trati mezi Mladou Boleslaví a Bakovem 
nad Jizerou. Po projití historického centra 
Boleslavi se u vývojového centra automo-
bilky Škoda znovu přiblížíte k železniční 
trati a potom na vás v obci Michalovice 
vykouknou pozůstatky stejnojmenného 
hradu. Váže se k němu i pověst o pokladu, 
kterou v tomto případě potvrdili během 
oprav poškozené věže pracovníci ČSD nále-
zem váčku se 470 stříbrnými mincemi. 
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V nedaleké Debři se pak můžete rozhod-
nout, zda jako pěší pokračovat dále po čer-
vené a v Bakově se vracet po modré, nebo 
se vydat po cyklostezce, sdílející svou trasu 
s místní silnicí. Automobilový provoz zde 
není nijak intenzivní, občas projíždějící auta 
ale nemusí být každému chodci příjemná. 
Kdo se však překoná, nejen že ušetří při cestě 
na zvířetický zámek pár stovek metrů chůze, 
ale zároveň uvidí (a ve vybrané termíny může 
i navštívit) soukromou zahradní železnici 

v Podhradí. Pan Bartoň zde vytvořil 170 
metrů dlouhou dráhu o rozchodu 225 mm, 
na které se prohání jak motorové lokomotivy, 
tak i zmenšené parní legendy našich drah. 

Hned za tímto královstvím mašinek lze od-
bočit vlevo a po podejití velké trati vystoupat 
po vyšlapané pěšině přímo do areálu zříceni-
ny zámku. Mimochodem – také vám to slovo 
zámek se zříceninou moc nesedí? Je pravda, 
že oficiální statut zříceniny je u nás většinou 
přisouzen hradům. Z původně renesančního 

Z Liberce 
rychlíkem do Turnova a dále regionálním 
vlakem (osobním nebo spěšným)

Z Ústí nad Labem 
rychlíkem do Všetat a dále regionálním 
vlakem

Z Brna 
vlakem EuroCity do Kolína,  
poté rychlíkem do Všetat a dále 
regionálním vlakem 

SPOJENÍ  
DO BAKOVA NAD JIZEROU

Sněžka Trenčín PodhradíDrábské světničky

zámku toho ale do dnešních dnů zbylo oprav-
du jen tak akorát pro romantickou krajinnou 
kulisu. Zásluhou Klubu českých turistů a poz-
ději i hnutí Brontosaurus se podařilo dílo zká-
zy zakonzervovat a vytvořit zde i vyhlídkové 
místo na relativně dochované věži. Po jejím 
zdolání nečekejte pohodlný kruhový výhled 
do kraje jako na běžné rozhledně – o ten 
tu nakonec až tolik nejde. Přesto je na co 
koukat, ať už je to v dáli se lesknoucí špička 
Ještědu, Sněžka či Trosky. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

207 m n. m.

zřícenina zámku ZvířeticeJosefův DůlMladá Boleslav hl. n.

250 m n. m.

212 m n. m.219 m n. m.

237 m n. m.

PodlázkyStaroměstské náměstí
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PŘES BOLESLAVSKÉ PARKY NA ŠVÉDSKÉ ŠANCE
POZNEJ ČESKO PĚŠKY

ŠKODA 
Muzeum

park Výstaviště

 bývalý klášter
minoritů

Ekocentrum 
Zahrada 

park Štěpánka

Švédské šance

Chloumek

přírodní park Chlum

žst. Mladá Boleslav město

zast. Nepřevázka

Začínáme na železniční stanici Mladá 
Boleslav město. Nacházíme se v bezpro-

střední blízkosti areálu ŠKODA Muzeum, 
jednoho z nejnavštěvovanějších placených 
turistických cílů středních Čech. Od něj se 
vydáme po třídě Václava Klementa směrem 
do centra. Po půl kilometru nás zaujme 
rozsáhlý park Výstaviště. Ten svůj název 
získal na památku výstav, které se tu konaly 
v prvních dekádách 20. století, ještě před 
založením vlastního parku. Dlouhou dobu 
zanedbané území získalo svou aktuální 
podobu poměrně nedávno – v roce 2012. 
Okraji zahradního komplexu vévodí mo-
numentální historické budovy městského 
divadla, sokolovny a gymnázia, které by 
určitě neměly ujít vašemu zájmu. 

Městský park Výstaviště Trasa vede podél mladoboleslavské sokolovny Sova pálená v Ekocentru Zahrada

DÉLKA 
TRASY 
12 KM

Mladá Boleslav je bezpochyby známá jako 
město aut. Zároveň ale jde také o město 
parků, což osobně poznáte při procházce 
na naší dnešní trase, zejména v průběhu 
její první poloviny. Ve druhé části se 
můžete těšit třeba na listnaté lesy či 
historické otisky lidské činnosti v místní 
krajině. 

TEXT A FOTO: LUKÁŠ NEKOLNÝ
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Z Prahy / Hradce Králové
rychlíkem do Nymburka a dále 
osobním vlakem 

Z Liberce
rychlíkem do Turnova nebo 
do České Lípy a dále osobními 
(či spěšnými) vlaky s přestupem 
ve stanici Mladá Boleslav hl. n.

VLAKEM DO MLADÉ 
BOLESLAVI MĚSTO

Exotika v centru města
Z Palackého ulice odbočíme za gymnáziem 
doprava do Jaselské ulice, kde se nachází 
Ekocentrum Zahrada. Areál se zoologickými 
a botanickými expozicemi byl založen v roce 
1997. Rozloha zoo je sice nevelká, ale počet 
druhů, které v ní můžete spatřit, vůbec není 
zanedbatelný. Počítá se totiž v řádu několika 
desítek, snad se už dokonce blíží ke stov-
ce. Těšit se lze nejen na faunu z mírného 
klimatického pásu (např. výr velký, bažant 
zlatý i diamantový), ale také na teplomil-
nější živočichy, třeba kajmany brýlové, kteří 
obývají jeden z přístupných pavilonů. Nechybí 
však ani další zástupci plazů: hadi (krajta 
písmenková či korálovky), varani, gekoni, 
želvy či chameleoni. Mezi nejnovější expozice 
patří ty akvarijní.

Napříč zelenými oázami 
Z příjemného prostředí malé zoo se vydáme 
do dalších zelených oáz, které vyvolávají v ná-
vštěvníkovi dojem, že skoro ani není ve městě. 
Z Tovačovského ulice lze projít do zahrad 
navazujících na budovy někdejšího minorit-
ského kláštera a moderní stavby Vzdělávacího 
centra Na Karmeli. Díky terénu se můžete 
těšit i na výhledy do okolí. Park pokrývá rovněž 
Komenského náměstí, kde se napojíme na čer-
venou značku. Odbočit tu můžeme na Staro-
městské náměstí, které představuje centrální 
městský prostor s radnicí. Na jeho okraji 
byl vybudován atraktivní parčík s několika 
vodními prvky. Železnou ulicí se pak dostane-
me na náměstí Míru. Za ním se nalézá vstup 
do parku založeného v prostoru někdejšího 
hřbitova při kostelu svatého Havla. 

Největší zelená oáza nás však čeká v údolí 
říčky Klenice, kam sestoupíme Rybničnou 
ulicí. Historie lesoparku Štěpánka sahá až 

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

do 80. let 19. století. Své jméno získal na pa-
mátku zásnub korunního prince Rudolfa 
s belgickou princeznou Stephanií, česky 
Štěpánkou. Lesnaté prostředí nabízí nejen 
možnost procházek, ale také soustavu dět-
ských hřišť a míst pro sportovní vyžití. V rámci 
rozsáhlé revitalizace během roku 2014 tu 
vznikl mimo jiné areál tzv. discgolfu. Dlouhou 
tradici mají místní tenisové kurty. Obnovy se 
dočkal rovněž hudební altán, který tu stál už 
v posledních letech 19. století. Průchod leso-
parkem usnadňuje modrá turistická značka. 
Pokud oželíte zastávku u výše zmíněného 
kostela svatého Havla, můžete se sem po ní 
dostat již z Komenského náměstí.

Chlum u Nepřevázky
Z parku Štěpánka pokračujeme po modré 
turistické značce, které se ještě v délce 
několika kilometrů drží i značka červená. 
Oddělují se až na Karlově vrchu, kde odbo-
číme doprava po červené a zanedlouho se 
napojíme na souběžnou trasu naučné stezky 
Chlum. Území zalesněné buky a duby s ně-
kolika navazujícími bezlesými plochami je 
od roku 2000 chráněno, přičemž tři nejcen-
nější lokality mají status přírodní památky 
a pro odlišení od jiných oblastí s podobným 
jménem dostaly rozšířený název Chlum 
u Nepřevázky. 

Vzpomínky na středověk
Kolem vlastního vrcholu Chlum (356 m n. m.)  
se dostaneme k tzv. Švédským šancím. 
Jedná se o příkop a mohutný val dlouhý 120 
a vysoký 7 metrů. Historie těchto šancí sahá 
minimálně do raného středověku, konkrétně 
do střední doby hradištní (cca 9. století). 
Hradiště tu sice stávalo již v pravěku, ale val 
vznikl pravděpodobně až v době slovan-

ského osídlení. Dnes z terénní dominanty 
při dobré viditelnosti spatříte Říp, Bezděz 
i Ralsko. A pokud si říkáte, kde se vzal název 
Švédské šance, pak vězte, že se sem údajně 
lidé z Mladé Boleslavi chodili ukrývat před 
švédskými vojsky za třicetileté války. 

Naučná stezka nás provede osadou 
Chloumek a zájemci pak mohou na červené 
odbočce při troše snahy najít zbytky zaniklé-
ho hrádku Chlum. Za ovocnými sady přichází 
klesání lesem, které nás přivede k vyhlídce 
s možností posezení. Nechybí ani další z řady 
naučných tabulí. Poté sejdeme do vesnice 
Nepřevázka. Kromě kapličky a možnosti 
občerstvení se zde nalézá závěrečný bod 
naší cesty – železniční zastávka Nepřevázka. 
Odtud se můžeme pohodlně vrátit vlakem 
do Mladé Boleslavi nebo pokračovat na další 
toulky, třeba do Nymburka.  ▪

Parčík u Staroměstského náměstí Altán v lesoparku Štěpánka Švédské šance v přírodním parku Chlum
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V muzeu Metoděje Vlacha mají vystave-
no třicet letadel, z toho dvanáct plně 

funkčních. Ve sbírce jsou zastoupeny stroje 
od počátků létání až skoro do současnosti. 
Samozřejmě včetně zmíněné repliky prvního 
československého letadla. Vždyť nevystavit ji 
veřejnosti by bylo neodpustitelné. 

Stealth v Boleslavi
Tato myšlenka byla prvním krokem poměrně 
složité cesty k dnešnímu architektonicky 
a obsahově ojedinělému muzeu, jež je cílem 
našeho dnešního putování za stavbami. První 
představou byla replika historického hangá-
ru. Ta ovšem rychle vzala za své s moderním 
přístupem architekta Hlaváčka, který naopak 
viděl cestu umístění historických letadel v mo-
derních kulisách. Inspirací se mu stal radarem 
obtížně zjistitelný letoun Stealth. Tvar i hi-tech 
kovová fasáda jsou od něho odvozené. Geni-
álně spojil v jedno dvě zásadní funkce stavby 
– hangáru pro garážování, servis a stavbu 
letadel a výstavního prostoru, muzea pro 
návštěvníky, kteří se díky tomu mohou stát 
účastníky naprosto unikátních zážitků. 

Umístění muzea bylo dáno potřebou blízké 
runwaye. Logicky se proto nabídla ta, která 
slouží zdejšímu aeroklubu už přes sto let.  

Muzeum nově vytvořilo faktickou bránu 
do jeho areálu. Od parkoviště přicházíte 
k fasádě prolomené zářezy velkých oken. 
Z druhé strany dlouhé stěny halové konstruk-
ce jsou hangárová vrata. Hned u parkoviště je 
vystavěná dřevěná tribuna pro návštěvníky. 
Na jednom konci se tyčí vysoká vyhlídková 
a seskoková věž, ve které je umístěn dokonce 
i simulátor volného pádu. Není rovněž bez zají-
mavosti, že na její střeše je také šest budek pro 
rorýse nebo dalekohled určený k pozorování 
chráněné kolonie syslů, kteří žijí v nízké trávě 
runwaye. A aby bylo něco pro všechny, hned 
naproti vyrostl také špičkový areál a zázemí 
pro helikoptéry a díky okolo vedoucí cyklostez-
ce tu je i základna pro cyklisty. 

Technická syrovost
Interiér muzea plně odráží prvopočátky 
letectví. Jak stroze byla konstruována původní 
letadla, tedy bez zjevného pohodlí pilotů, a ob-
nažené konstrukce nenesly na sobě nic navíc, 
tak zůstala záměrně odhalená i technická 
syrovost betonů, rozvodů a sítí a konstrukce 
výstavní haly. Středem hangáru vede po celé 
délce ulička pro návštěvníky a ve stejném 
místě je nad ní zavěšená velkorysá lávka. 
A na ní je umístěná výstava s dobovými expo-

náty. Letadla jsou zde zaparkovaná na ploše 
i zavěšená na stropě, všem takřka na dotek. 
Simulátory letů vás provedou třeba událostmi 
druhé světové války nebo se jen tak proletíte 
nad krajinou. Venku na vás čeká zase úplně 
jiný svět – nesimulovaný, s opravdovými mo-
derními letadly. 

I přes všechna tato pozitivní fakta zde Letec-
ké muzeum Metoděje Vlacha vůbec nemuselo 
být. Těsně před jeho dokončením se totiž mezi 
sebou nepohodli „páni konšelé“ a někteří z nich 
uvažovali i o tom, že ze stavby udělají plavecký 
bazén nebo sklad brambor. Po roce dohadů 
nakonec přece jen zvítězil zdravý rozum.  ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT: PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
FOTO: HLAVÁČEK – ARCHITEKTI S.R.O., KRISTINA HLAVÁČKOVÁ

Databáze staveb čtvrtstoletí mapuje a sbírá 
úspěšné realizace období novodobé republiky. 
www.stavbactvrtstoleti.cz

Při zmínce o Mladé Boleslavi se vám okamžitě vybaví Škodovka a automobil. Ale co 
s tímhle městem mají společného letadla? Hodně! A dokonce jde o evropský unikát. 
Přední montér a závodní jezdec původní továrny Laurin & Klement Metoděj Vlach zde totiž 
sestrojil vůbec první československé letadlo schopné letu. Jeho repliku dnes vystavují 
ve zdejším leteckém muzeu nesoucím jméno úspěšného konstruktéra. 

MUZEUM METODĚJE VLACHA



ČD Restaurant
Chutné cestování
v každém 
ročním období
▪  pestrá nabídka, sezonní pokrmy

▪  menu od špičkových šéfkuchařů

▪  příznivé ceny

ročním období

Pojeďte s námi.
www.jidelnivozy.cz

CDPV_CD_Restaurant_2020_215x270_v03_tisk.indd   1 19/10/2020   11:10



Pojďte do toho s námi.
www.cd.cz/kariera

Co můžeme nabídnout?
▪ stabilitu a jistotu práce 

u prestižního dopravce
▪ zkrácenou pracovní dobu

bez snížení mzdy
▪ příspěvky na sport, stravování, 

dovolenou a výuku jazyků
▪ levnější cestování v ČR a po Evropě 

pro vás a vaši rodinu

... a mnoho dalších výhod
i nad rámec zákoníku práce.

Autogen, 

prosím

I vy můžete být 
hrdinou 
všedního 
dne

Postarejte se s námi o vlaky,
hledáme kolegy na pozice
▪ mechanik elektronických zařízení,

elektromechanik,
mechanik kolejových vozidel, 
soustružník kovů

Bavilo by vás starat se o vlaky osobní dopravy? 
Staňte se naším novým kolegou! 

CDPV_nabor_vizual_s_vyuzitim_fotek_z_kalendare_2020_DILNY_215x270_v11_tisk.indd   1 03/07/2020   09:44
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TEXT: PROKOP TOMEK
FOTO: ČTK, DPA A ARCHIV AUTORA

EXODUS 
Z HONECKEROVA 

KONZUMNÍHO RÁJE
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Během dvanácti týdnů se v létě 
a na podzim 1989 přehnala přes 

československé území obrovská vlna 
uprchlíků z Německé demokratické 

republiky. S nadsázkou se dá říci, že 
Berlínská zeď se začala hroutit už tehdy. 

Část dramatických událostí proběhla 
i na železničních kolejích.
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V polovině roku 1989 objevili občané 
Německé demokratické republiky další 

způsob emigrace na Západ. Díky bezvízo-
vému styku mohli cestovat do Maďarska, 
odkud po odstranění zátarasů v květnu 
1989 relativně snadno překračovali hranice 
do Rakouska. Další se uchylovali na západo-
německé velvyslanectví ve Varšavě a v Praze. 
Exodus východních Němců se stal součástí 
„roku zázraků“, definitivního konce studené 
války a pádu východoevropských režimů 
sovětského bloku.

Nečekaní hosté  
na pražském velvyslanectví 
Po 20. srpnu 1989 se do Lobkovického 
paláce na Malé Straně uchýlilo tolik výcho-
doněmeckých občanů, že velvyslanectví se 
muselo pro veřejnost uzavřít. Pro pražskou 
vládu byla situace více než citlivá. Česko-

slovenská strana neměla zájem na velké 
publicitě a také chtěla zabránit kontaktům 
německých emigrantů s vlastními občany. 
Navíc NDR patřila mezi nejbližší spojenecké 
země. V roce 1989 však autorita východo- 
německého režimu Ericha Honeckera 
zeslábla. 

K tomu se přidaly i humanitární důvody. 
Uprchlíci nocovali na chodbách, na náměstí 
před velvyslanectvím, ve stanech  v zahradě. 
Přitom se zhoršovaly klimatické podmínky. 
Například 30. září bylo v noci kolem šesti 

stupňů, přes den většinou maximálně kolem 
patnácti. Proto po komplikovaných jedná-
ních představitelů obou států rozděleného 
Německa i hostitelského Československa 
došlo na konci září k průlomu.

Klíčové prohlášení z balkonu
Došlo k dohodě o propuštění první početné 
skupiny žadatelů o přesídlení do západního 
Německa z budovy velvyslanectví. Histo-
rickou zprávu přiletěl do Prahy uprchlíkům 
osobně sdělit západoněmecký ministr zahra-

Ukázka z dobového tisku
Na zahradě pražského velvyslanectví 

SRN byla instalována socha 
Davida Černého. Připomínala 

odkládané trabanty v pražských ulicích
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ničních věcí Hans Dietrich Genscher. V sobotu 
30. září 1989 v 19:30 hodin začaly pronajaté 
autobusy odvážet asi tři tisíce lidí. Zvláštní 
vlaky východoněmecké železniční společnosti  
Deutsche Reichsbahn čekaly na nádraží 
Praha-Libeň. První z nich vyjel téhož dne již 
ve 21:30. Poslední se vydal na cestu následu-
jící den 1. října v osm hodin ráno. 

Východoněmecká vláda trvala na přepra-
vě nikoli přímo z Československa do západ-
ního Německa, ale přes své území. Mělo 
tak být zachováno aspoň formálně zdání, 
že východoněmecké úřady dovolily svým 
občanům opustit zemi a odejít do prakticky 
nepřátelského státu. Až ve vlaku dostali 
neobvyklí cestující z Prahy západoněmecké 
pasy. Šestý zvláštní vlak vypravený z Prahy 
dorazil přes východoněmecké území bez 
větších potíží do západoněmeckého Hofu 
večer v 18:00.  

fürst. Pět vlaků bylo ale operativně přesmě-
rováno do Gutensfürstu přes Vojtanov, Bad 
Brambach a Plauen. Tři vlaky jedoucí původ-
ní trasou musely na hraničním přechodu 
Bad Schandau dlouho stát: první od 21:02 
do 1:30. Poslední vlak z Gutenfürstu do SRN 
odjel 5. října v 9:56. 

V listopadu 1989 dějiny zrychlují
Ve snaze zastavit masové odchody ze 
země východoněmecká vláda zakázala 
občanům NDR od 3. října cestovat do Čes-
koslovenska. Tak se příliv dalších zájemců 
o emigraci dočasně  zpomalil. Další shro-
máždění žadatelé se pak měli postupně 
propouštět pod kontrolou východoněmec-
kého velvyslanectví v Praze. První odjezd 
této vlny se měl konat 27. října pronajatý-
mi autobusy. Ovšem 1. listopadu výcho-
doněmecká vláda opět nečekaně hranice 
do Československa otevřela. Do Prahy 
se začali sjíždět další zájemci o emigraci. 
Od tohoto okamžiku se pohyb lidí již nedal 
prakticky regulovat. Pod tlakem souhla-
silo 3. listopadu východoněmecké vedení 
s tím, aby československé úřady nechaly 
odjíždět uprchlíky volně přímo na území 
Spolkové republiky Německo.  

Nato došlo k dohodě spolkových a česko-
slovenských drah. První zvláštní vlak vyjel 
z Prahy 4. listopadu v 9:22 a šestý téhož dne 
v 18:20. Těmito vlaky odjelo do SRN dalších 
6 453 osob. Pět až osm stovek Němců moh-
lo přejet hranice dokonce vlastními auty. Jen 
od 4. listopadu do pádu Berlínské zdi 9. lis-
topadu 1989 pak odešlo přes ČSSR přibližně 
62 500 východních Němců! ▪

Vlaky měnily směr  
kvůli demonstracím
Celkem 118 autobusů odvezlo 4. října 1989 
večer dalších 8 270 lidí opět na nádraží Praha-
-Libeň. První vlak vyjel v 18:24 a poslední sou-
prava sice následující den 5. října, ale již v 1:35. 
Za pouhých šest hodin tak odjelo z Prahy osm 
mimořádných vlaků. Jejich cesta východním 
Německem nebyla ale zdaleka tak klidná jako 
pět dní předtím. Desetitisíce občanů se shro-
mažďovaly na očekávané trase vlaků a chtěly 
si také vynutit odchod ze země. Asi dvacet 
tisíc demonstrantů se střetlo se sedmnácti sty 
padesáti příslušníky východoněmecké policie 
v okolí hlavního nádraží v Drážďanech. De-
monstranti vytrhávali dlažební kostky a házeli 
je po policistech, demolovali nádraží, převrátili 
a zapálili policejní vůz.

Všech osm vlaků mělo jet přes Děčín, Bad 
Schandau, Drážďany, Reichenbach a Guten-

Z tohoto balkonu Lobkovického paláce  
promluvil 30. 9. 1989 ministr zahraničí Genscher 
k tisícům lidí, že mohou odcestovat na Západ

Budova německého velvyslanectví ve Vlašské 
ulici v Praze dnes

Vzpomínková slavnost 28. 9. 2020. Na této 
zahradě se v roce 1989 tísnily tisíce uprchlíků

PODĚKOVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮM DRAH

Velvyslanec SRN v Praze Hermann Huber 
poslal 9. prosince 1989 oblastnímu ředi-
teli ČSD Václavu Vrabcovi jménem vlády 
srdečné poděkování Československým 
státním drahám. Vyjádřil díky za pomoc 
při řešení složité humanitární situace. 
Značnou část uprchlíků na velvyslanectví 
tvořily mladé rodiny, ženy a děti. V dopi-
se velvyslanec konstatoval, že zaměst-
nanci ČSD odvedli vynikající práci. Díky 
mnoha pracovníkům ČSD bylo možné 
zajistit bezproblémový odvoz uprchlíků. 
Výslovně zmínil centrálního vlakového 
dispečera na hlavním nádraží v Praze 
pana Bendu, určeného pro styk s velvy-
slanectvím, dále pracovníky nádraží Pra-
ha-Libeň pány Jeřábka a Chrousta i další 
pracovníky ČSD z hlavního nádraží. 
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V nádherné krajině jižních Čech se už od první poloviny 13. století tyčí vodní zámek Blatná. Jedna z místních pověstí vypráví, že původní 
tvrz založili templáři. Když byli nuceni své sídlo opustit, ukryli ve zdi jedné z nejstarších budov část svého pohádkového jmění.   

Na stěně původní jídelny blatenského 
zámku byl prý namalovaný rozměrný 

obraz. V pusté krajině bloudili templáři. 
Před nimi kráčel mouřenín. V levé ruce 
držel lucernu, jejíž paprsky ozařovaly 
velký kámen, na který pravačkou ukazoval 
prstem. Kámen se barvou lišil od všech 
ostatních. Celé půltisíciletí lidé chodili 
kolem obrazu, aniž by je cokoli napadlo. 
Až na počátku 18. století jeho tajemství 
odhalil místní písař. Poklepal na zeď 
v místě, kam na kámen dopadalo světlo, 
a uslyšel dutý zvuk. V noci zeď proboural, 
objevil tajnou skrýš a s tím, co v ní nalezl, 
navždy zmizel. Druhý den ráno služebnic-
tvo zámku našlo velkou díru ve zdi, která 
měřila půl měřice, tedy 31 litrů obilí. Při 

opravě stěny byl zamalován i pozůstatek 
výjevu s templáři. Proto zde již tento výjev 
nenajdeme. Je to jen legenda? 

Spor o rytíře
O tom, kdo vlastně Blatnou postavil, neexis- 
tují žádné historické záznamy. A nemáme 
ani důkaz, že zde působili právě templáři. 
Tvrdí to však místní děkan Václav Šedivý, 
který v 18. století sepsal „Pamětihodné věci 
o městě Blatné“, kde také podrobně vylíčil 
objevení pokladu. Ze kterých pramenů 
čerpal, není jasné. Proto mnozí odborníci 
o věrohodnosti této zprávy pochybují. První 
písemná zmínka o Blatné pochází z roku 
1235 a hovoří o světském pánovi Vyšemí-
rovi. Historik Petr Chlebec ale uznává jistou 

PÍSAŘ VYLOUPIL BANKOMAT TEMPLÁŘŮ 

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: ARCHIV AUTORA 

STĚNY VODNÍHO ZÁMKU BLATNÁ SKRÝVAJÍ ČETNÁ TAJEMSTVÍ 

časovou shodu. Tvrz začala být stavěna 
zřejmě o něco dříve, možná právě v roce 
1232, kdy templáři přišli do Čech a v Blatné 
měli vybudovat svou úplně první křesťan-
skou kapli u nás. Vyloučit nelze, že Vyšemír 
sloužil jako laik v templářském řádu, a proto 
se jeho jméno neobjevuje v seznamu bratří 
z jednotlivých komend. Nelze také popřít, 
že popis události odpovídá templářskému 
zvyku zřizovat cestovní sejfy. 

První bankéři Evropy
Templáři nepochybně oplývali podnikatel-
ským duchem; byli skvělými obchodníky 
a finančníky. Jejich bankovní systém notně 
předběhl svou dobu. I když slovo bankov-
ní není zcela přesné. Poskytovali prostě 

Kdo postavil vodní zámek Blatná, není dosud známo 
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různé finanční služby. Nahrazovali dnešní 
bezpečnostní schránky v bankách, když 
přejímali do úschovy cenné předměty. Jejich 
pokladnice byly tak bezpečné, že v nich byla 
například uschována část anglických koru-
novačních klenotů. 

Vymáhali pohledávky. Vybírali dokonce 
daně pro panovníky. Sami ovšem byli od daní 
osvobození. Poskytovali hypotéky na ne-
movitý majetek. Vydávali listiny na peníze, 
což byla vlastně jakási obdoba šeku nebo 
poštovní poukázky. Prostě někdo složil 
u templářského mistra peníze a obdržel 
listinu, se kterou mohl o tisíce kilometrů dál 
na jiné templářské komendě částku obdržet. 
Nemusel tak riskovat, že o peníze přijde. 
K identifikaci sloužila sada osobních otázek 
nebo hesel. 

Cestovní sejfy
Téměř po celé Evropě měl řád ukryté schrán-
ky s penězi. Byly to vlastně jakési banko-
maty, ze kterých si cestující mohli kdykoli 
vybrat libovolnou hotovost. Rytíři předem 
věděli, kde v dané lokalitě najdou skrýš. V ní 
stály obvykle dvě nádoby. Kulatá se zlaťáky 

a hranatá se stříbrnými mincemi. Cestující 
si vzal jen tolik, kolik nutně potřeboval. Pak 
nádoby znovu pečlivě ukryl a zametl stopy.  
Čas od času pokladník templu bankomat 
doplnil. Pohotovostní schránky stály obvykle 
ve sklepeních, kde se k nim dalo poměrně 
lehce dostat. Pokud šlo o značné jmění, pak 
schránka mohla být i zazděná. Ale pak se 
někde okolo nacházely tajné znaky, které 
zasvěcenému rytíři ukazovaly cestu ke skrý-
ši. To přesně odpovídá tajemství obrazu 
s mouřenínem.

A je zde ještě jedna zajímavá okolnost. Sku-
tečně velké částky templáři ukrývali v církev-
ních budovách. Kostel byl tehdy bezpečnější 
než jakýkoli sejf. Na dům boží si netroufli ani 
nejotrlejší lapkové. Románská kaple v Blatné 
měla původně dvě podlaží. Dnes z ní vidíme 
jen jedno. Nikdo ale neví, co se nachází 
za zdmi, které z ní zbyly. Jsou to jen základy, 
nebo je tam další neznámý prostor? Nebyl 
právě tam uložen další poklad templářů? 

Krvavá oběť
Stěny zámku ale neukrývaly jen poklady. 
Když se ve 14. století stavěla věž, jedna 

?
SOUTĚŽ  
O DVD LABYRINT ZÁHAD
 
Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a DVD Labyrint záhad od Arnošta Vašíč-
ka může být brzy ve vašich rukách.

Ze kterého roku 
pochází první písem-
ná zmínka o zámku 
Blatná?

A 1135
B 1235
C 1335

Odpověď zadejte do příslušného  
formuláře na www.cdprovas.cz 
do 11. listopadu 2020.

Jak porozumět tomuto výjevu  
ze Zelené světnice? 

zeď se neustále bortila. Musela se zdít 
znovu a znovu. Po řadě marných pokusů se 
ozvala jedna z žen, které vařily v kuchyni. 
Pověst ji označuje za bylinkářku. Zjevně 
ale nepřipravovala jen léčivé lektvary, ale 
vyznala se i v praktikách černé magie. Byla 
přesvědčená, že síly, které brání výstavbě 
věže, uspokojí jen nevinná krev. A zřej-
mě nezůstalo u pouhé rady stavitelům. 
Po čase zmizela její pomocnice. Hlucho-
němé sedmnáctileté děvče bylo úplným 
sirotkem. Nikdo ji nepostrádal. Věž se pak 
rychle podařilo dokončit.   

Nevěříte? Pak si poslechněte, co stojí 
v kronice. Když v roce 1850 tehdejší majitelé 
zámku z rodu Hildprandtů začali věž opra-
vovat, zedníci narazili na zjevně duté místo. 
Nadšení, že našli poklad, to běželi oznámit 
panstvu a dostali příkaz ihned zeď otevřít. 
V prostorné dutině místo zlata ležela kostra 
mladé dívky.        

  
Tajemné výjevy na obrazech
Nejen útroby, ale v některých případech 
i povrch blatenských stěn skrývá překvapení 
s puncem tajemna. Rytířský sál a Zelená 
světnice nabízejí řadu pozoruhodných 
maleb. V 15. století je objednal Jan Lev 
z Rožmitálu. Snad si kvůli tomu ze své 
pověstné cesty do Portugalska přivezl ze 
zahraničí i malíře. Mnohé výjevy vyvolávají 
řadu otázek. Proč jakási žena míří na rytíře 
lukem? Z jakého důvodu diví mužové levitují? 
A proč jedné ze scén dominuje blázen? Malby 
v Zelené světnici zaujímají celkovou rozlohu  
150 metrů čtverečních. Mikoláš Aleš je 
na zámku studoval celé tři týdny. Ale neví-
me, zda se mu je podařilo rozluštit. ▪

Zdi Rytířského sálu jsou pokryté  
fascinujícími malbami 

Románská kaple je považovaná za možné místo úkrytu templářského pokladu 



PŘIPOJIT SE
K MOVEMBERU!

LETOS I BEZ KNÍRU!

LEPŠÍ DOBA
NIKDY NEBYLA



P R U V O D C E

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Vozidlový park
Příští rok přijedou nové vlaky

Můžete potkat ve vlaku
Cestovatelé Honza a Vláďa

Z kupé rovnou do lóže
Národní divadlo s železnicí
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Příští rok bude 
ve znamení nových vlaků
Rok 2021 bude ve znamení nových vlaků Českých drah. Na západě republiky se cestující svezou nejmodernějšími expresními vagony 
v Evropě, hned v několika regionech se rozjedou zbrusu nové bezbariérové pantografy a na severní Moravě si lidé užijí pohodlí 
nejmodernějších patrových vlaků. A modernizace vozidlového parku bude samozřejmě pokračovat i v roce 2022.

bezbariérových regionálních jednotek také 
na linky z Klatov přes Plzeň do Berouna, 
pro tratě v Jihočeském kraji a také na Vy-
sočině.    

Dvouvozové soupravy přináší úplně novou 
kvalitu cestování na regionálních tratích. 
Nízko umístěná podlaha nabídne snadný 
nástup a výstup všem cestujícím, ale nejvíce 
ho ocení senioři, mladí s kočárky a malými 
dětmi nebo lidé s velkými a těžkými zavaza-
dly nebo s jízdním kolem. Pro cestující po-
hybující se na vozíku budou dveře soupravy 
navíc vybavené rampami pro snadný nájezd 
z nástupišť různé výšky. 

Komfortní cestování v zimě i v létě nabíd-
ne klimatizace. Standardní součástí moder-
ních vlaků Českých drah je také palubní wi-fi 
síť, možnost dobíjet přenosnou elektroniku, 
hlavně smartphony, tablety a všechna 
podobná elektronická zařízení, na která jsou 
cestující čím dál víc zvyklí. 

Panoramatický výhled na Beskydy 
Další novinkou se svezou lidé na severní 
Moravě. Nový patrový vlak typu push-pull 
zamíří během příštího roku na trať z Ostravy 

nebo mobilní telefony. Poprvé v České 
republice bude souprava vybavená vedle ob-
vyklých zásuvek 230 V a konektorů USB také 
indukčními nabíječkami „mobilů“. Samozřej-
mostí bude palubní wi-fi síť nebo moderní 
audiovizuální informační systém. 

Komfortní cestování se chystá pro rodiny 
s dětmi nebo osoby na vozíku. Nový vlak 
bude vybavený místy pro uložení kočárků, 
dětským kinem, kde se nebude nudit žádný 
z malých pasažérů, a to ani při cestě z Prahy 
až do Chebu, skládací elektrickou plošinou 
pro nástup osob na vozíku nebo bezbarié-
rovou toaletou, na které bude i přebalovací 
pult. Ten ocení hlavně maminky s nejmenší-
mi ratolestmi.  

V regionech bez bariér 
Stejně komfortně budou cestovat lidé 
na regionálních tratích v mnoha krajích 
České republiky. Právě krajské samosprávy 
si objednaly u Českých drah provoz dalších 
moderních vlaků. Od poloviny následující-
ho roku vyjedou první nové RegioPantery 
na zrychlenou linku mezi Plzní a Karlovými 
Vary. Po nich budou pokračovat dodávky 

Příští rok odstartují České dráhy další roz-
sáhlou výměnu starších vozidel za nové. 

Ve spolupráci s objednavateli dopravy 
do nich největší český železniční dopravce 
investuje hned několik miliard korun. Pod-
statná část výroby nových vozidel či moder-
nizace probíhá přímo v České republice, kde 
pracují čeští dělníci a inženýři. České dráhy 
tak podporují zaměstnanost a růst domácí-
ho hospodářství. Cestující se mají opravdu 
na co těšit. 

Nové expresy míří z Prahy na západ 
Evropskou špičku v oboru osobních vagonů 
pro dálkové spoje představuje padesát vozů 
pro Západní expres a Krušnohor. Z těchto 
vozů bude vytvořeno deset pětivozových 
souprav, které obslouží dvě linky spojující 
Prahu s Chebem – jedna přes Plzeň a Ma-
riánské Lázně, druhá přes Ústí nad Labem 
a Karlovy Vary. 

Cestující v nich najdou všechno, co patří 
k modernímu cestování vlakem. Komfortní 
sedačky se stoly, klimatizovaný interiér, 
hned několik možností pro nabíjení cestovní 
elektroniky, jako jsou notebooky, tablety 

Novinkou je bezdrátové nabíjení 
v první třídě Rozšíří se počet pohodlných RegioPanterů
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S kolem se bude nastupovat velmi snad-
no, protože nástupní plošina je v úrovni 
modernizovaných nástupišť. Snadný nástup 
a výstup však ocení především senioři, 
cestující s objemnými zavazadly, kočárky, 
s malými dětmi a lidé na vozíku. Pro ty bude 
navíc vlak vybavený rampami a bezbariéro-
vou toaletou. 

Velkou výhodou nových souprav push-
-pull je možnost připojení jak elektrické, tak 
dieselové lokomotivy. Vlaky tak mohou vyjet 
na trať z Ostravy do Frenštátu hned po vyro-
bení a nemusí čekat na budoucí modernizaci 
a elektrifikaci trati.  ▪

Nové pětivozové soupravy obslouží 
spoje Západní expres a Krušnohor

Modernizace lůžkových vozů
Obnova vozidlového parku bude 
samozřejmě pokračovat i v dalším 
období. Aktuálně České dráhy uzavřely 
smlouvu na modernizaci devíti lůžko-
vých vozů WLABmee. Dokončena bude 
do 24 měsíců, tedy na podzim 2022. 
Realizace prototypu je plánovaná 
na 12 měsíců. Modernizací projde 
především interiér vozů, například ob-
ložení stěn, oprava lůžek, obnova WC 
a sprchy. Instalováno bude nové LED 
osvětlení. Kompletně nové vybavení 
dostane služební oddíl. Půjde například 
o nové chladničky. Součástí moderni-
zace bude také dosazení nových vněj-
ších elektronických směrových tabulí 
a výměna nástupních dveří.  

Na severní Moravu zamíří 
dvoupatrové push-pull 
jednotky

do Frýdku-Místku a Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Pětice třívozových vlaků nabídne 
komfortní cestování ve dvou patrech v týd-
nu do zaměstnání a o víkendech za rekreací 
v Beskydech. 

Soupravy zaujmou moderním světlým 
interiérem a anatomicky řešenými čalouně-
nými sedačkami. Velká okna umožní kvalitní 
výhled do krajiny, ta v horním podlaží pak 
doslova panoramatický výhled třeba na Be-
skydy, kam míří zejména víkendoví turisté. 
Mnoho z nich cestuje z města s kolem, proto 
soupravy push-pull nabídnou velké množství 
místa pro jejich přepravu. 

VIZUALIZACE: ŠKODA TRANSPORTATION
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VÍCE NA WWW.MARLENKA.CZ

Jméno, které chutná po medu
Prostě Marlenka
Medové dorty Marlenka ochutnal v Česku asi každý. Jen málo lidí ale zná příběh, který 
za výrobou tohoto lahodného dezertu arménského původu stojí. Firma, která dnes 
zaměstnává 265 lidí a produkuje 9 milionů výrobků ročně, vznikla před dvaceti lety z nuly 
a vlastně tak trochu náhodou.

Historie společnosti Marlenka je úzce 
spjatá se svým zakladatelem Gevorgem 

Avetisjanem. Ten přijel z Arménie do Frýdku-
-Místku na přelomu tisíciletí. Z rodné země 
ho vyhnala válka a nestabilita a on přemýš-
lel, jak se v Česku vlastně uživí. Jako cizinec 
to při hledání práce neměl vůbec snadné, 
zvláště na severu Moravy. Vystudovaný 
a úspěšný designér nejdříve zkoušel v Ost-
ravě sehnat zaměstnání ve svém oboru, ale 
marně. Jednoho dne dostal nápad. Požádal 
svou sestru, aby upekla medový dort podle 
jejich rodinného receptu. 

Upeč jich rovnou víc
Upečený dort odnesl kamarádovi do kavárny. 
Večer mu kamarád volal se slovy: „Upeč mi 
další, už se snědl. A upeč jich rovnou víc.“ Už 
za dva měsíce Avetisjanova sestra domácím 
pečením nestíhala uspokojit všechny zájemce 
o domácí pochoutku. Sourozenci si proto pro-
najali prostory ve starém domě a přijali prv-
ního zaměstnance. Za rok už jich měli třicet. 
Pět let od upečení prvního dortu, který dostal 
jméno Marlenka, už zaměstnávali 150 lidí. 

V roce 2009 přišel další velký přelom. 
Gevorg Avetisjan otevřel ve Frýdku-Místku 
novou výrobní halu s plně automatizovanou 
výrobní linkou, dlouhou osmdesát metrů. 
Za jednu hodinu se na ní vyrobil jeden tisíc 
kusů medových dortů. Ale ani tato investice 
za 340 milionů korun už za tři roky kapa-
citně nestačila. A tak se stavělo dál, vzniklo 
i návštěvnické centrum s kavárnou a prohlíd-
kovou trasou. Celková výše investice přesáhla 
od roku 2009 hodnotu 1,2 miliardy korun. 

Úspěšné tažení do světa
O medovou pochoutku ale není zájem jen 
v Česku. Úspěšně se vyváží do padesáti zemí 
světa včetně Slovenska, Polska a Maďar-
ska. Stala se úspěšným příkladem silné 
české značky postavené na rodinné tradici. 
A vlastně je i světovým unikátem, neboť 
v cukrářském světě způsobila revoluci. 
Doposud žádný dort nebo zákusek s mléčně 
karamelovým krémem, vláčným a šťavna-
tým korpusem neměl trvanlivost devadesát 
dní při teplotě do 24 stupňů Celsia či devět 
měsíců při teplotě do 8 stupňů Celsia. A co 
je důležité, i po této době zůstávají stále 
vláčné, jemné a chutné. A jak vlastně medo-
vý dort získal jméno Marlenka? Zakladatel 
Gevorg Avetisjan ho tak pojmenoval po své 
mamince i dceři. ▪

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
V návštěvnickém centru máte jedineč-
nou možnost podívat se, jak vznikají 
na výrobní lince medové dorty a ku-
ličky Marlenka i další výrobky. Během 
prohlídky se seznámíte nejen s historií 
a vývojem společnosti, ale především 
budete moci výrobky ochutnávat, a to 
včetně originální kávy. Od prosince zde 
pro vás bude otevřen i první obchod 
Marlenka. Návštěvnické centrum 
najdete ve Frýdku-Místku na adrese 
Valcířská 434. Rezervace prohlídek 
probíhá na telefonu 734 412 657  
nebo přes e-mailovou adresu  
navstevnickecentrum@marlenka.cz. 

Gevorg Avetisjan se synem
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Z kupé rovnou do lóže

Dne 16. května roku 1868 byl při velké 
slavnosti položen základní kámen Ná-

rodního divadla. Jak vzpomíná první ředitel 
Národního divadla F. A. Šubert: „Nával lidu 
do Prahy ze všech končin byl nesmírný. Již 
14. května přijelo do Prahy po samotné 
státní dráze 25 tisíc osob, na 15. května bylo 

na dráze oznámeno dalších čtyřiadvacet 
zvláštních vlaků.“ Slavnost nad základními 
kameny skončila, ale vlaky se nezastavily. 
Dopravovaly materiál na stavbu z celé země 
– kámen, dřevo, cihly, písek, zkrátka vše 
potřebné. 

Putování z celé země
Když se roku 1883 po požáru Národní 
divadlo definitivně otevřelo, prožíval tyto 
chvíle opět celý národ. První večer patřil 
slavnostní Smetanově Libuši, další Adám-
kově Salomeně, třetí Dvořákovu Dimitriji. 
Divadlo nestačilo návalům – nejen z Prahy, 
ale pochopitelně z celé země. Stalo se cílem 
velkého „národního putování“. A opět přišly 
ke slovu vlaky. První přijel z Kolína 28. listo-
padu na Prodanou nevěstu, další z Mladé 
Boleslavi, Jičína a Hradce Králové na Dimitri-
je a následovaly desítky dalších. Koloval do-
konce vtip, že se Pražan do divadla dostane 
jen tehdy, koupí-li si vstupenku v Nymburku 
nebo v Roudnici. 

Národní divadlo je po celou dobu své 
existence přitažlivé nejen svým reper- 
toárem, ale i jako architektonický poklad, 
na němž se podílela celá plejáda sochařů 

a malířů. Neméně zajímavé jsou však i další 
scény, které patří do jeho svazku. Například 
nejstarší divadlo ve střední Evropě – Stavov-
ské, v němž dirigoval i sám Mozart. O Státní 
opeře se zase traduje, že má nejkrásnější 
hlediště ve střední Evropě. Pokud má divák 
raději méně okázalé a komornější divadlo, 
pak je pro něho jako stvořená Nová scéna. 

Nač se těšit v aktuální sezoně
Také v sezoně 2020/2021 Národní divadlo 
i ve složité době, kdy celá společnost bojuje 
s koronavirem, připravilo pro své diváky bo-
hatý a pestrý program, na němž se podílejí 
soubory Opery, Baletu, Činohry a Laterny 
magiky. Každé představení může být v této 
době osvěžením a svátkem, například 
Čajkovského balet Spící krasavice nebo tři 
choreografie pod pohádkovým názvem 
Phoenix. Můžeme vám doporučit třeba nová 
nastudování operních perel, jako jsou Wag-
nerův Tristan a Isolda, Verdiho Rigoletto, 
Janáčkova Káťa Kabanová, Mozartův Don 
Giovanni nebo činoherní inscenace Hrubíno-
vy Krásky a zvířete či Dostojevského dětsky 
důvěřivého Idiota. Z bohatého programu si 
jistě vyberete. Přejeme vám krásný umělec-
ký zážitek. ▪

V roce 1868 se poprvé spojily dvě dráhy, zdánlivě neslučitelné. Dráhy umělecké a dráhy 
železniční. Na položení základního kamene pražského Národního divadla totiž přijely davy 
lidí zvláštními vlaky. Toto přirozené spojení vydrželo až do dnešních časů.

VYUŽIJTE ČD BODY
Uživatelé věrnostního programu 
Českých drah mají teď jedinečnou 
příležitost navštívit Národní divadlo 
za příznivé ceny. Už za 20 ČD Bodů mo-
hou získat voucher v hodnotě 100 Kč, 
který lze uplatnit při koupi vstupenek 
do Národního divadla, a to nejen 
na pokladnách, ale také při nákupu 
online. 

FO
TO

: F
IL

IP
 Š

LA
PA

L 
(2

x)

VÍCE NA WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ„Prosím pěkně, a to si mám tady koupit 
vstupenku s jízdenkou, nebo na nádraží 
jízdenku se vstupenkou?!“

K
R

ES
B

A
: F

R
A

N
TI

ŠE
K

 Ž
EN

ÍŠ
EK

 /
 H

U
M

O
R

IS
TI

C
K

É 
LI

ST
Y 

1
9

0
9



ČD PRŮVODCE36

MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

U kterého piva jste vymysleli expedici 
Lenka 2020?
V: Hráli jsme si s nápadem, že podnikneme 
nějakou dobročinnou cestu. Přemýšleli jsme, 
jakým způsobem a komu přispět. Řekli jsme 
si, že chceme pomoci někomu konkrétní-
mu, někomu, koho známe osobně. Shodou 
okolností jsme zjistili, že náš kamarád má 
dceru, která trpí těžkým autismem. A v tu 
chvíli bylo jasno – tuhle cestu pojedeme pro 
Lenku! 
H: Základní kostra expedice Lenka nás na-
padla na cestovatelském festivalu v Pardubi-
cích, kde jsme celý den popíjeli pivo nevalné 
chuti a u toho jsme spřádali plány na další 
cestu. Rozhodli jsme se, že tentokrát nevy-
razíme vlakem, ale koupíme to nejlevnější 
pojízdné auto, na které narazíme, což byla 
stará rezavá felicie. 

Můžete nám o Lence říct něco bližšího? 
V: Lence je deset let, chodí do speciální 
školy a do toho má pravidelné terapie, 
které mají obrovský vliv na zlepšování 
jejího chování a chápání světa. Není to 
o tom, že by potřebovala nějakou závaž-
nou operaci. Jde o dlouhodobou odbornou 
péči, pravděpodobně doživotní. Primárně 
jí pomáháme tak, že finančně přispíváme 
právě na ty terapie. Jsme s celou rodinou 
přátelé a pomoc Lence je pro nás už dost 
osobní věc.
H: Když jsme do toho šli, netušili jsme, 
jestli vybereme dva tisíce, nebo třeba deset. 
Říkali jsme si, že bude dobrá každá koruna. 
Podstatou naší cesty bylo, že jsme za každou 

TEXT: ANETA LAKOMÁ     FOTO: MICHAL MÁLEK

BEER WITH TRAVEL  
HONZA A VLÁĎA

Jsou to kamarádi od dětství, 
kteří milují vlaky, cestování a pivo. 
Projeli přes padesát zemí světa 
a o svých cestách píšou blog, vy-
rábí si vlastní oblečení a doplňky, 
o svých zážitcích často vyprávějí 
na veřejnosti na festivalech. Vyra-
zili vlakem na pivo za polární kruh, 
projeli stopem Náhorní Karabach 
a Arménii, navštívili Černobyl, 
Aralské jezero i Velkou čínskou zeď. 
Zdolali i transsibiřskou magistrálu, 
o které právě vydali svou první 
knihu. V současné době dokončují 
první dokumentární film z charita-
tivní cesty s názvem Expedice Len-
ka. Více informací o nich najdete 
na www.beerwithtravel.com. 

značku piva, kterou jsme ochutnali, dávali 
Lence stranou dvě stě korun. A ještě jsme 
vyzvali lidi, co nás sledují, aby přispěli, pokud 
je to zajímá. Do dnešního dne jsme na trans-
parentní účet vybrali asi 140 tisíc. Zároveň 
jsme celou naši cestu poctivě natáčeli a nyní 
dokončujeme dokumentární film. 

Podle čeho jste vybírali cíl expedice? 
H: Máme hodně rádi Východ, je to nejčas-
tější cíl našich cest, a tak bylo jasné, jakým 
směrem se vydáme. Baví nás místní atmo-
sféra, architektura a společnost je tam míň 
konzumní, protože tamní země obecně ne-
jsou tak bohaté jako třeba ČR nebo západní 
Evropa. Navíc Vláďa miluje metro a v bý-
valém Sovětském svazu je nejvíce ikonická 
soustava metra. Východ nám přijde prostě 
a jednoduše cool. Zpátky k otázce. Variant 
bylo víc, ale nakonec jsme to vzali přes 
Ukrajinu do Moldávie, projeli jsme Podněstří 
a pak celé Rumunsko. Symbolický konec 
cesty byl v srbském městečku Karavukovo, 
odkud pochází Lenky maminka.

Kolik cest zvládnete za rok? 
H: Většinou se snažíme někam vyrazit 
dvakrát do roka, ale v roce 2018 jsme zvládli 
uskutečnit cest pět, to byl takový plodný 
rok, zpětně viděno. Jen to podtrhuje fakt, že 
se Vláďovi v květnu 2019 narodil syn Tadeáš. 
V: Samozřejmě posledních několik měsíců je 
to cestování komplikovanější, ale do konce 
roku chceme někam zase vyrazit. Uvidíme, 
jaké budou možnosti vzhledem k aktuální 
situaci. 

Změnilo se něco od první cesty? Jak dlou-
ho dopředu se rozhodujete, než vyrazíte? 
H: Změnilo se leccos, třeba to, že oba už 
máme děti. Ta hlavní myšlenka ale zůstává 
– jsme dva kamarádi, kteří jedou do světa 
na pivo. Většinou si řekneme, že v tomhle 
období někam pojedeme, koupíme si 
letenky nebo lístky na vlak a je to. Nic extra 
neplánujeme a na místě si to snažíme užít. 
A pokud něco neuvidíme? Nejsme tu přece 
naposledy. Třeba cestu po Kazachstánu  
a Uzbekistánu jsme řešili dva měsíce 
dopředu, zase klasicky v hospodě. Našli 
jsme letenky asi za osm stovek, koupili je 
a samozřejmě nás nenapadlo řešit takové 
detaily, jako třeba jaké bude počasí. Bylo 

Pijeme pivo na 
každém místě, 
kam dojedeme
Objevila jsem je venku mezi stolky kavárny. Právě litovali, že hospoda naproti 
pražskému smíchovskému nádraží ještě neotevřela. Cestovatelé Honza a Vláďa 
píšou blog Beer with Travel, milují pivo a propadli vášni ochutnávat další a další 
jeho druhy ve světě. Za dobrodružstvím se nejraději vydávají vlakem. Své 
aktivity letos doplnili o humanitární rozměr, když začali finančně podporovat 
holčičku Lenku trpící autismem.  



37

minus deset. Potom jsou ale věci jako 
transsibiřská magistrála, která se trochu 
dopředu plánovat musí. Pokud chcete cestu 
zvládnout v nějakém časovém rámci, je 
dobré si včas koupit lístky. Proto jsme v to-
mhle případě měli i jasný itinerář několik 
měsíců dopředu. Nechali jsme si akorát 
několik volných dní u jezera Bajkal.

Dali jste si pivo i v Uzbekistánu a Kazach-
stánu?
V: Samozřejmě! Kde jsme, tam pijeme pivo. 
Zaprvé nám chutná, zadruhé se snažíme 
ochutnat místní značky. Takže i v Uzbekistá-
nu a Kazachstánu jsme ho pili, co to šlo. 
H: Je to tak, že my ze země s nejlepším 

pivem na světě a s jednou z nejlepších želez-
ničních infrastruktur jezdíme do zemí, kde 
mají o dost horší pivo i systém železnic. Všu-
de se snažíme cestovat vlaky, protože nás 
svět na kolejích a vše s ním spojené prostě 
fascinuje. Milujeme ten pocit jízdy ve vlaku. 
Sedíme ve vagonu a koukáme z okna na ubí-
hající krajinu. 

Existuje vůbec místo, kde jste si pivo 
nedali?
V: V norském Narviku, to byl na počet piv je-
den z těch sušších dní. Například pivo s výhle-
dem na fjordy bylo asi naše nejdražší v životě. 
Pili jsme pivo, kde to šlo, ať stálo pár korun, 
nebo tři stovky. Ale myslím si, že nás ještě 

čekají státy, kde je alkohol úplně zakázaný. 
H: Což je třeba Írán, do kterého nás to 
hodně láká. Tam si vyzkoušíme, jaké to je 
cestovat bez piva. To jsme ani jeden už pár 
let nezažili. Takže Írán nás v příští pětiletce 
rozhodně čeká. 

Co vás na něm láká, když tam neochutná-
te pivo?
H: Kultura, oba máme rádi historii. Ta země 
dala světu strašně moc věcí, je historicky 
bohatá. 
V: Už nám pár známých říkalo, že je možné 
pivo v Íránu sehnat, že nám dají tipy. Takže 
kdo ví, třeba si tam nakonec každý jedno 
pivo dáme. ▪
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Žijeme v době, kdy jsou moderní technologie součástí skoro všech našich každodenních povinností i radostí. Je pro nás 
automatické naprostou většinu úkolů řešit pomocí mobilu, tabletu nebo počítače, a to právě kvůli rychlosti, kterou nám v dnešní 
uspěchané době nabízí. Ale to si vybírá i svou daň v podobě zdravotních komplikací.

ZDRAVĚJŠÍ CESTA

TEXT: MARTINA HLOUPÁ – ZAKLADATELKA PROJEKTU ZDRAVĚJŠÍ CESTA

Proti bolestem digitálního věku

Mobilní telefon byl poprvé představen 
teprve zhruba před třiceti lety. Jeho 

rychlost a možnost využití byly v řeči želez-
nice srovnatelné s vlakem poháněným parní 
lokomotivou. Dnešní chytré telefony se rov-
nají Pendolinu, jelikož kromě rychlosti nabízí 
spoustu dalších služeb. Na rozdíl od cesty 
vlakem nám ale moderní technologie život 
vedle ulehčení také komplikují a způsobují 
mnohé problémy. Pojďme se zaměřit na bo-
lesti způsobené používáním těchto chytrých 
zařízení a ukázat si pár tipů, jak si od nich 
ulevit nejen při cestování vlakem.

Tabletové rameno 
Kvůli používání tabletů nebo dnes oblíbe-
ných velkých telefonů nerovnoměrně zatě-
žujeme tělo. Při jejich držení se totiž rameno 
dostává do neobvyklé polohy s předsunutím 
a zátěží směrem dolů, což způsobuje bolesti 
v oblasti ramene a krku. 

Syndrom esemeskového krku
Používání tabletů a mobilních telefonů nás 
pak nutí stále se dívat dolů, což je pro naši 
páteř opět nepříjemné. Způsobuje přetížení 
v oblasti krku, které může vést až k výhřezu 
plotének.

Problémy s karpálními tunely
Nepřirozené držení myši při práci s počíta-
čem a držení telefonu mohou vést k boles-
tem zápěstí způsobené dlouhodobým tla-
kem na tzv. středový nerv procházející právě 
středem zápěstí. Ten je velmi důležitý pro 
správné fungování předloktí, jemné i hrubé 
motoriky a zprostředkovává cit.

Cvičení přinese úlevu
Pro úlevu od těchto bolestí se správně 
usaďte. Nohy spusťte dolů, kostrčí se 
zasuňte k opěradlu a zkontrolujte, že 
máte opřená i spodní žebra a hlavu. Poté 
zasuňte bradu tak, abyste se týlním bo-
dem hlavy vytáhli po opěradle co nejvýš. 
V této poloze se pak zhluboka nadechněte, 
stáhněte po opěradle ramena dolů, otočte 
hlavu nejprve k jednomu rameni a s vý-

✖ ✔

✖ ✔

dechem sklopte hlavu dolů. S nádechem 
uvolněte a zopakujte i na druhé straně. Pro 
uvolnění zápěstí využijte opěrku. Ruku si 
položte na opěrku s předloktím směrem 
vzhůru a fixujte druhou rukou tak, abyste 
na konci opěrky zvládli svěsit zápěstí dolů. 

Otevřete pak silou prsty a rotujte zápěs-
tím do největších rozsahů jedním i dru-
hým směrem tak, aby předloktí zůstalo 
fixované směrem nahoru. Při praktikování 
těchto cvičení ucítíte úlevu, kterou si vaše 
tělo zaslouží. ▪
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KDO JE RADEK ADAMEC 
Původním povoláním učitel, který  
ale po sametové revoluci zběhl 
do světa hudebního průmyslu  
a velkých vydavatelství. Zde kromě 
spolupráce se skvělými hudební-
ky poprvé objevil kouzlo dětských 
audioknih, na kterých spolupracoval 
například s Radovanem Lukavským, 
Libuší Havelkovou, Josefem Somrem,  
Oto Jirákem, Jiřím Lábusem, Petrem 
Štěpánkem, Janem Přeučilem nebo 
Bárou Hrzánovou. Později se věnoval 
autorským pohádkám, ve kterých 
klade důraz na příběh podněcující 
fantazii dětí s důrazem na sprave-
dlnost, potrestání zla a ponaučení. 
V roce 2015 založil vlastní nakla-
datelství Colibris. Všechny knihy 
z tohoto nakladatelství jsou výprav-
ně ilustrovány známými dětskými 
ilustrátory, jako jsou Adolf Dudek, 
Josef Pospíchal, Lenka Procházková, 
Jiří Bernard, Ludmila Vašková  
a další.

Kdo by neměl rád pohádky. Dobro tam 
vítězí nad zlem, nepoctivost a lež jsou 

potrestány, dobré srdce a láska po zásluze 
odměněny. Na odkaz zlaté pokladnice čes-
kých pohádek navazuje i spisovatel Radek 
Adamec v Nových pohádkách o nezbed-
ných mašinkách, které představil na akci 
Knihománie 2020. Jde o volné pokračování 
bestselleru z roku 2016.

Pohádkové knihy Radka Adamce jsou 
určeny všem malým i velkým čtenářům 
a obdivovatelům parních mašinek, lokomo-
tiv, vláčků, drezín, lokálek a vagonků. Dýchá 
z nich atmosféra starých, ale přesto kouzel-
ných časů, odehrávajících se na kolejích, ma-
lebných nádražích a samozřejmě i v želez-
ničních depech, kde všechny mašinky bydlí. 
Knihy navíc doplňují nádherné ilustrace 
akademického malíře Jiřího Bernarda. 

Nové pohádky o nezbedných mašinkách 
vás přenesou do doby již dávno minulé, kdy 
ještě mašinky jezdily na páru a uhlí a proží-
valy na kolejích spoustu neuvěřitelných dob-

rodružství. Určitě si řeknete, jak je to možné, 
vždyť parní mašinky jsou přece neživé stroje. 
Ale to se pěkně pletete. Tyto mašinky jsou 
totiž pohádkové a mají kromě všelijakých 
budíků, táhel, ojnic a pístů také duši. Rozumí 
si tak nejen s moderními lokomotivami, se 
kterými jezdí na stejných tratích, ale dokonce 
i s některými lidmi. Ale jen s těmi, kteří je mají 
opravdu rádi a kteří si k nim, třeba i díky těm-
to veselým pohádkám, najdou tu správnou 
cestu. A kdyby na vás náhodou někdy třeba 
trošičku houkly nebo syčely a vypouštěly při 
tom páru či vám připadaly malinko nasu-
pené, tak jim to nemějte za zlé. U parních 
mašinek je to totiž naprosto normální.

Přejeme vám spoustu legrace s novou 
pohádkovou knížkou, kterou seženete nejen 
na pultech knihkupectví, ale spolu s ostatní-
mi produkty s  železniční tematikou také  
v ČD Centrech na vybraných nádražích. V pří-
padě zájmu si můžete vybrat další pohádko-
vé tituly přes internetový e-shop Pohádkový 
košík. ▪

Nové pohádky o nezbedných mašinkách
Na knižním trhu se letos na podzim objevila další kniha spisovatele Radka 
Adamce. Už její název napovídá, že jde o titul určený primárně dětem. Ale 
do světa pohádkových příběhů se jistě vrátí i část dospělých. Navíc se blíží 
Vánoce a knížka může přijít vhod jako milý dárek pod stromeček.

VÍCE NA WWW.POHADKOVYKOSIK.CZ

Napsal Radek Adamec Ilustroval Jiří Bernard

NOVÉ POHÁDKY O NEZBEDNÝCH
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Šplháme klikatou silničkou k sedlu Zoji La a pak dál podél pákistánské hranice 
až do Drassu, údajně nejchladnějšího bodu Indie. Následuje Kargil, poslední 
výspa obyvatel většinově vyznávajících islám. Odtud se už ale všechno 
prudce mění. Svět mešit střídají závěsy modlitebních praporků vysílajících 
svou mantru do všech koutů planety. Vítejte v buddhistickém Ladaku.

BUDDHISTICKÁ OÁZA

POD HIMÁLAJEM

CESTOPIS

TEXT A FOTO: JAROMÍR MÍRA ČERVENKA

INDIE

SRÍ LANKA
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mi i kolekcí dřevěných plastik. O dalších pár 
kilometrů dál, v likkirské Gompě, nás vítá 
sedmimetrová zlatá socha sedícího buddhy, 
pokojně shlížejícího na okolní krajinu. Zvěda-
vě nakukuji do jedné z mnišských komůrek 
– prostě zařízená, sotva desetimetrová cela, 
jednoduché lože a polička s pár knížkami. 
Na obílené zdi visí obrázek Jeho Svatosti. 
Víc nejspíš není zapotřebí. Poblíž vsi Nimmu 
stavíme vysoko nad soutokem dvou říčních 
velikánů – Indu se Zanskarem. Ledovcem 
tyrkysově zbarvený Indus ve svém ohbí líně 
pohlcuje kalnou vodu Zanskaru, aniž by se 
však barvy obou toků vzájemně promíchaly. 

V srdci Ladaku
Pro většinu návštěvníků je ladacká me-
tropole Léh, ležící ve výšce 3 505 metrů 
nad mořem, především výchozím bodem 

Do městečka Lamayuru přicházíme 
v době, kdy se tu koná náboženský 

festival. Místní klášter sahá svou historií 
až do 11. století. Rozlehlá Gompa skrývá 
bezpočet zákoutí. Zídky „mani“, vyskládané 
z tisíců kamenů a doplněné modlitebními 
mlýnky, otevřené ochozy, střechy, kde se 
vesele prohánějí malí mniši, rozpustile po-
křikující své „džulej-džulej“, i temné prostory 
sálů vybízející ke zbožnému přemítání – to-
hle všechno vidíme při procházce městem. 

Nádvoří před hlavní svatyní se postup-
ně zaplňuje mnichy oděnými do zlověst-
ných masek a kostýmů. Figury, jež mají 
zastrašit zlé duchy, se za halasného dopro-
vodu trumpet a bubnů postupně dostávají 
do transu. Tlamy s tesáky i kožešiny rámova-
né lebkami dotvářejí hrozivost projevu.  
Každé gesto má předem přesně daný 
význam. Svým křepčením totiž obřadníci 
snímají z přihlížejících negativní emoce 
a nastolují lepší karmu. V hledišti sedí starci 
v ušmudlaných kabátcích, ženy s vysokými 
klobouky i mniši odění do karmínových pře-
hozů zän. Nechybí tu ovšem ani pár turistů 
obtěžkaných fotoaparáty. Když pak odsud 
na druhý den odjíždíme, jsme naplnění jisto-
tou, že v lamayurské Gompě bylo protento-
krát zlo stoprocentně zažehnáno.

Co ukrývá mnišská cela
Během cesty podél řeky Indus míjíme něko-
lik zajímavých duchovních staveb. Klášter 
Čos-khor v Alči, ležící uprostřed svěží zahra-
dy, se pyšní výjimečnými nástěnnými malba-

k nepřebernému množství treků. Ovšem 
i samotné město nabízí spousty zážitků, ob-
zvlášť zajímá-li vás historie. V létě Léh slušně 
profituje z turistického ruchu, po zbytek 
roku se tu ovšem přežívá pouze díky přítom-
nosti armády z blízkého letiště. V ulicích tak 
potkáte pestrou směsici místních – obchod-
níky z Kašmíru, trhovce se zeleninou z okol-
ních vesnic, stejně jako množství tibetských 
emigrantů. 

Naše první cesta vede k bývalému krá-
lovskému paláci. Monumentální stavba, 
kterou tu před více než čtyřmi stoletími 
nechal zbudovat vladař Sengge Namgyal, 
připomíná slavnou Potalu v tibetské Lhase. 
Léžský palác je sice podstatně menší a také 
více zanedbaný, zato tu během prohlídky 
prakticky nikoho nepotkáte. Můžete si beze 
svědků vychutnat panoramatický pohled 

Náboženský festival v klášteře Lamayuru

Metropole Léh leží v nadmořské výšce 3 505 metrů
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na celou městskou zástavbu. Od roku 1830, 
kdy tento devítipatrový kolos trvale opustila 
královská rodina, budova bohužel spíše 
chátrá. Pěšina vycházející od paty paláce 
ovšem pokračuje stále dál. A hlavně výš. 
Těch pár set metrů převýšení je opravdu 
znát. Když se konečně vyhoupnu na hřeben, 
mohu s nadšením pozdravit i vymodlený cíl 
– Gompu Namgyal Tsemo. 

Užívám si pocitu zado-
stiučinění z ostré hrany 
Hory vítězství, jejíž dvo-
jitý vrchol spojují dlouhé 
provazce modlitebních 
praporců. Skalnaté pano-
rama, nahoře korunova-
né klášterem usazeným 
na břidlicovém ostrohu, 
je doplněno červenou 
stavbou chrámu  
Maitréja, pyšnícího se 
dalším z řady sošných 
buddhů. Přes hluboké údolí je z ochozu 
možno spatřit i běloskvoucí stúpu Šan-
ti, jednu z nových dominant Léhu. Tuto 
„pagodu míru“ zde nechali postavit japonští 
věřící z Řádu pro šíření Buddhova světla 
a slavnostně ji otevřel dalajlama. Na skalách 
kolem Gompy Tsemo ženy pálí v píckách 
vonné byliny a všudypřítomný „svatý“ kouř 
štípe do očí. Pomalu se šeří a my opatrně 
sestupujeme po vykotlaném schodišti 
dolů podél vysokých klášterních zdí. V ten 
moment ožívá jeden z balkonů chraplavou 

hudební produkcí – zvukem dvou dung 
čenů provázených duněním bubnu a tichým 
hrdelním zpěvem. Touhle púdžou se mniši 
loučí s právě uplynulým dnem. 

V noci vládnou divocí psi
K pohodovému lelkování slouží v Léhu 
desítky střešních restaurací. Dokonale 
nasyceni miskou horké kuřecí thukpy odtud 

můžete sledovat cvrkot 
probíhající kdesi hluboko 
pod vámi v městských 
ulicích. Z krámků se smí-
šeným zbožím zní vlezlá 
čínská hudba, kterou čas 
od času střídají i zvuky 
buddhistických činelů 
tingša či tibetských mís. 
S blížící se tmou se v celém 
městě začnou houfovat 
smečky toulavých psů, 
aby hned poté, co padne 

půlnoc, převzali za vytrvalého štěkotu a vytí 
definitivní vládu nad nočním Léhem. Máte-li 
okna do ulice a k tomu i chatrný spánek, je 
o zábavu postaráno. Kdo ví, možná že už 
kdysi dávno, ve 13. století, procházel právě 
tímto místem velký Marco Polo. Tehdy tu 
ovšem byla jen úmorná cesta plná kamenů 
směřující vzhůru k průsmyku Kardung La. 
Časy se sice v mnohém změnily, ladacká 
metropole ale stále zůstává oním důležitým 
uzlíkem zdobícím předlouhou šňůru Hed-
vábné stezky.

NÁDVOŘÍ PŘED 
HLAVNÍ SVATYNÍ SE 

POSTUPNĚ ZAPLŇUJE 
MNICHY ODĚNÝMI 
DO ZLOVĚSTNÝCH 

MASEK A KOSTÝMŮ.

Sedla a údolí
Je necelých šest ráno a my, odshora dolů 
obalení prachem, jímž nás nemilosrdně 
počastovali urputní metaři, opouštíme 
bezpečnou náruč Léhu. K tomu, abychom 
se dobrali dalšího cíle cesty, údolí Nubra, 
poslouží pronájem životem řádně už potlu-
čené Mahindry Scorpio. Hned za policejní 
kontrolou v Pullu začíná asfaltka šplhat 

Hradba hor ukončuje horizont při naší cestě z Léhu

Klášter Diskit v horách byl údajně 
postaven už ve 14. století
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prudce vzhůru, formovaná změtí serpentin. 
Nad šedohnědými kopci kolem se přes celý 
obzor klene majestátní šestitisícové pohoří 
Stok Kangri, ozdobené desítkami sněžných 
vrcholků. Když pak setrvalé stoupání dovede 
naše námahou supící vozidlo do v pořadí 
třetího nejvyššího silničního sedla světa 
Kardung La, nestačíme zírat. Tohle místo 
totiž láká indické turisty, jakoby očarováno 
kouzlem. U cedule, pyšně prezentující údaj 
5 602 metry nad mořem, probíhá doslova 
selfie cirkus. Podle GPS je nicméně reálná 
cifra odpovídající skutečnosti o celých 243 
metrů nižší. Že by se někdo spletl?

Opouštíme tuto lokální atrakci tak rychle, 
jak jen to jde. Zatímco 
za našimi zády zůstává 
sněhem pokryté a pro-
mrzlé suťovisko, oživené 
shlukem plechových 
vojenských baráků, 
armádní ošetřovnou 
a dvěma vysokohorskými 
latrínami, otevírá se už 
po hodině jízdy dolů zce-
la jiný pohled. Za zvuků 
permanentního skřípění brzd totiž klikatě 
klesáme až k soutoku řek Nubra a Šajók. 
Údolí Nubry tu prý kdysi vytvořilo obří 
ledovec. Na dohled odsud se táhne mohutné 
pohoří Karákóram, tvořící hranici mezi Čí-
nou a Pákistánem. I proto bylo zdejší území 
až do roku 1994 zapovězeným místem. 
Přestože je zdejší široké říční koryto napůl 

velbloudářů se zde totiž usadili natrvalo 
a stáda „dvouhrbců“ se tím pádem dědí dál, 
z generace na generaci, aby nyní – v časech 
vzmáhajícího se turistického ruchu – po-
sloužila neskonalé potěše návštěvníků údolí.

Nečekaný dotek svatosti 
Někdy stačí náhodný impuls a věci se začnou 
dít samy od sebe, aby poté člověku darova-
ly cosi nezapomenutelného. Cestou zpět 
stavíme v malé nenápadné obci Khalsar, 
v níž se zrovna chystá neobyčejná událost. 
Právě sem míří jeden z vrcholných představi-
telů duchovního života, 102. Ganden Tripa, 

vyschlé, zůstává obklopené svěží vegetací. 
O pár kilometrů dál se prý pěstují jablka, 
ječmen, a dokonce i meruňky. 

Z klášterní střechy rovnou do pouště
Vlevo v kopci se tyčí bělostný kaskádovitý 
komplex, údajně vystavěný už ve 14. století 
– Diskit Monastery. Slabá půlhodinka chůze 
postačí, aby vám bylo dovoleno vstoupit 

do tajemné svatyně 
sekty Gelugpa, kde sazemi 
ztmavlé stěny pokrývají 
kvanta mystických maleb. 
Na jedné z plochých kláš-
terních střech přijímáme 
pozvání na čaj a během 
rozpravy s mnichy jen 
nevěřícně zíráme do údolí, 
kde se v centru otevřené 
modlitební plochy vypíná 

olbřímí, pětatřicetimetrová socha Maitréji 
– Buddhy budoucnosti. Věřící shromáždění 
u paty monumentu vypadají z té dálky jako 
mravenci. 

Půl hodiny jízdy severozápadním směrem 
čeká další překvapení: regulérní písečná 
poušť s dunami a především s opravdovými 
dvouhrbými velbloudy. Tihle pětisetkiloví 
baktrijští drobečci jsou živoucí připomínkou 
jedné z dávných tras obchodní stezky, jež 
tudy po staletí vedla. Někteří z kočovných LADAK

Tato nejméně osídlená oblast Indie 
tvoří severovýchodní část širšího 
Kašmíru. Je protkaná buddhistickými 
kláštery a pro svou ideovou 
i geografickou spřízněnost se jí 
někdy přezdívá Malý Tibet. Většina 
z 240 tisíc místních obyvatel hovoří 
ladačtinou a hlásí se k buddhismu. 
Území Ladaku leží v podhůří masivů 
Himálaj a Karákóram, mezi Čínskou 
lidovou republikou, respektive 
Tibetem a Pákistánem. Jde vlastně 
o vysokohorskou poušť, obohacenou 
v údolích kolem řek Indus, Zanskar 
a Šajók svěží zelení. Během své 
historie Ladak vždy zůstával nedílným 
bodem Hedvábné stezky, tradiční 
cesty obchodníků vedoucí z východní 
Asie do Středomoří. Po uzavření 
hranic s Čínou v roce 1949 se toto 
území ocitlo prakticky v zapomenutí. 
S příchodem nového tisíciletí se však 
situace mění k lepšímu.

S BLÍŽÍCÍ SE 
TMOU SE V CELÉM 

MĚSTĚ ZAČNOU 
HOUFOVAT SMEČKY 

TOULAVÝCH PSŮ.

Zimní radovánky v červenci

Rozcestník poblíž Upši

Usměvavá venkovanka z Karzoku
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vrchní láma kláštera Ganden, Kyabje Rizong 
Rinpoche. Jde o nejvyššího buddhistického 
hodnostáře sekty Gelugpa, tedy Žlutých 
miter. Slavnostně vyzdobený stan plný 
pestrých látek a koberců ožívá očekáváním. 
Venkované v tradičním oblečení, svírající 
v rukou bílé šály kathu spolu s trsy květin, 
vytvářejí důstojný špalír a v bezmezné úctě 
vzhlížejí k Rinpochemu a jeho suitě. 

Po krátkém ceremoniálu provázeném 
modlitbou skoro devadesátiletý Ganden 
Tripa s laskavým výrazem v asketické tváři 
zvolna dopíjí svůj čaj a postupně požehná 
všem přítomným. Trochu překvapivě přijde 
nakonec řada také na nás – i na amulety, kte-
ré s sebou vezeme až z kláštera v Lamayuru. 
Pro místní je setkání s Kyabje Rizongem více 
než splněným snem, jistě budou z tohoto 
jediného okamžiku štěstí čerpat sílu po celý 
zbývající život.

Chladný svět horských jezer 
Míříme na východ, k jezeru Pangong. V boč-
ním stoupavém údolí, poblíž osady Tangtse,  
je silnice místy napůl zavátá pískem. Dlou-
hou šestihodinovou štreku si zpestřujeme 
pozorováním místní fauny, díky čemuž 
postupně objevujeme celé kolonie divokých 
svišťů himálajských a přímo u jezera pak 
i hejno vzácných husic rezavých. Poslední 
fáze cesty atakující výšku 4 250 metrů ko-
píruje, co do linie, nedalekou tibetskou hra-
nici. Okolí Pangong Tso je tvořeno žlutými 
kopci, které vypadají, obzvlášť jsou-li nasví-
cené sluncem, jako by je kdosi vymodeloval 
z plastelíny barvy okru. Původně slaná voda 
je nyní díky tání okolních ledovců brakická, 

takže v ní již nežijí žádné organizmy. Měnící 
se světlo probarvuje scenerie hor, písečné 
kosy podél břehů i fantaskní tvary a odstíny 
nadýchaných oblaků. 

Brzy zrána, prokřehlí z ledové noci, vyráží-
me z tábora Tso Camp zpět po Pangong Lake 
Road, přes sedlo Čang La (5 360 m n. m.)  
vstříc dalším jezerům. Celý průsmyk je 
ale zablokovaný vojenskými auty, vládne 
tu pekelná zima a ještě ke všemu začíná 
i sněžit. Uprostřed mlžných cárů ční cedule 
varující před lavinami a na dně rokle – snad 
jako memento – vidím pomačkaná torza tří 
náklaďáků, které se tu před pár dny zřítily 
do propasti. Z té výšky připomínají rozbité 
dětské hračky. Svahy pod sedlem tvoří ute-
movaná hlína s občasnými plochami sněhu. 
Všeobecné veselí vyvolává pohled na skupin-
ky Indů navlečených v módním lyžařském 
oblečení, kteří sem přijeli jen proto, aby si 
na bílých ostrůvcích rozpustile užívali sáňko-
vání a koulovaček. 

Zato dole, v údolí zvaném Čemrej, pálí 
slunce jako divé. Míříme do stejnojmenného 
kláštera, stojícího mimo obvykle využívané 
trasy. Samotná Gompa, přilepená na skále 
jako vlaštovčí hnízdo, přísluší škole Druk-

pa (Linie draků), což je vlastně bhútánská 
verze lámaistického buddhismu. V jídelně 
nás mniši vítají šálkem slaného čaje. Stěny 
svatyní jsou tu pokryté stovkami opakují-
cích se obrazů, jejichž jednotícím motivem 
je znázornění buddhy. Zubem času notně 
opotřebovaný prostor vyzařuje poklid a ab-
solutní pohodu. Po dalším noclehu a jednom 
rychlém ranním čaji, vysrknutém na silniční 
křižovatce v Upši, vede cesta setrvale říčním 
údolím. Kam oko dohlédne, všude fungují 
rozsáhlé vojenské tábory. Blízkost čínské 
hranice se zkrátka nezapře. 

Hospoda pod padákem
O pár kilometrů dál se poblíž cesty objeví 
skupinka Khampů, nomádských pastevců 
ženoucích velké stádo kašmírských koz. 
Vyčesáním srsti zvířat vzniká světoznámá 
vlna, takzvaná pašmína, z níž jsou pak tkány 
jemné a drahé šály. Silnice se dál mírně 
svažuje a krajina začíná opět nabývat dobře 
známé pískové barvy. Dole pod táhlým srá-
zem pak brzy poté probleskne i hladina Tso 
Moriri. Čtyři desítky metrů hluboké jezero 
má rozlohu 120 km2, je součástí sítě mokřa-
dů. Naše dnešní konečná – osada Karzok 

V očekávání Jeho Svatosti, vrchního lámy kláštera

Motiv buddhy se zde vyskytuje často 

Rozpustilost dětí je na celém světě stejná
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– vznikla kdysi dávno na staré stezce spo-
jující Ladak s údolím Spiti. Chvíli po příjez-
du začíná v karzocké Gompě každodenní 
podvečerní obřad púdža, který samozřejmě 
nemůžeme vynechat. 

Na návsi, hned vedle kláštera, vztyčili 
místní lidé velký šedobílý stan. Ve skutečnos-
ti jde o armádou vyřazený vojenský padák, 
jenž zde supluje jak funkci venkovského 
konzumu, tak primitivního hospodského 
zařízení. Od sálajících železňáků jde příjem-
né teplo a obligátní thukpa se skrojky zelí 

O páté ranní jsou už ve svatyni modlitby 
v plném proudu. Zvuk bubnů, činelů i tibet-
ských trub provází nekonečný proud mono-
tónně přezpívávaných liturgií. Vedle dospě-
lých mnichů tu posedává i skupinka noviců, 

sotva sedmiletých 
klučinů. Jako všechny 
děti, i oni se bez zábran 
vzájemně pošťuchují – 
přísné pohledy starších 
řeholníků je ale vždy do-
kážou náležitě usměrnit. 
Sotva však obřad skončí, 
vybíhají ven jako včely 
z úlu a s křikem se honí 
kolem dokola klášterních 
budov. Hned po střídmé 
snídani je už ale čeká 

další výuka. U paty stožáru s třepetajícím se 
klášterním praporcem lze pravidelně potkat 
zhruba padesátku těchto mnišských fámulů, 
posedávajících v přísně geometrických 
špalírech. Podobní karmínovým šachovým 
figurkám tu se zápalem memorují posvátné 
texty buddhismu.

Moje předlouhá pouť pokračuje podél 
řeky Tsarap, k nehostinné a větrem zmítané 
hraniční osadě Sarchu plné bizarních stavení 
z vlnitého plechu. Právě tady definitivně 
opouštím prostor Ladaku, abych skrze bránu 
pohostinného Keylongu vstoupil do se-
verního Himáčalpradéše a vydal se dál, až 
k údolím Lahaul a Spiti, směrem do indické-
ho vnitrozemí. ▪

a mangoldu završená čajem nás naplňuje 
blažeností. Kopec nad vsí ozdobený několika 
čhorteny, tibetskými schránkami na obětiny, 
nabízí poutníkovi úchvatný výhled na celé 
jezero i na krajinu plnou oblých tvarů. Azyl 
pro tuto noc poskytne 
dřevěná ubytovna Crane 
Guest House. Během 
ranního focení na břehu 
Tso Moriri nám krutě 
mrznou prsty, taková 
je už ale fotografova ře-
hole. Odjíždíme neradi, 
podobně pěkný kout 
světa totiž jinde nejspíš 
hned tak nepotkáme. 
Jen velká škoda, že jsme 
v celém rozsáhlém údolí 
Rupsu nepotkali onoho zoology tolik opě-
vovaného sněžného levharta. Ten se tu prý 
jednou za čas opravdu vyskytne.

Pod ochranou hemišské Gompy 
Klášter Hemiš, reprezentující řád Drukpa, 
je se svými třemi modlitebními sály plnými 
buddhistických svitků i knih považován 
za jednu z nejmocnějších duchovních 
institucí v Ladaku. Po čtyřhodinové jízdě, po-
čítajíce v to i zdolání 5 328 metrů vysokého 
sedla Taglang La, sem v pozdním odpoledni 
konečně přijíždíme i my. Místní správce nám 
ochotně nabízí volný pokoj, takže usínáme 
s pocitem absolutního bezpečí – jak jinak, 
jsme-li hosty tak posvátné půdy. 

ZVUK BUBNŮ, ČINELŮ 
I TIBETSKÝCH TRUB 

PROVÁZÍ NEKONEČNÝ 
PROUD MONOTÓNNĚ 

PŘEZPÍVÁVANÝCH 
LITURGIÍ. 

Právě probíhá výuka pod širým nebem

Na hranici islámského a buddhistického světa



Během prohlídky Vás seznámíme
s historií a vývojem naší společnosti,  
ochutnáte všechny naše výrobky
včetně originální kávy MARLENKA Café 
a projdete si řízenou prohlídku výroby 
medových dezertů. Na závěr prohlídky si 
za zvýhodněnou cenu můžete medové 
výrobky MARLENKA® také zakoupit. 
Nabízíme také možnost degustace AR-
MÉNSKÉ BRANDY. 
Těšíme se na vaši návštěvu!
Exkurze objednávejte na tel. č.:
734 412 657 nebo 595 177 406. 
Více informací na www.marlenka.cz

21 000
návštěvníků
v roce 2019

Návštěvnické centrum:
přijďte ochutnat a zažít Zázrak z medu

8,5 mil.
vyrobených

produktů
za rok

14 tun
spotřebovaného 
medu za měsíc 
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Nejrychlejší, nejdelší, nejvýkonnější, nejvyšší, největší. To jsou nejčastější 
výrazy, které najdeme v nejznámější knize rekordů a mají co dočinění se 

železnicí. Guinnessův svět je ale mnohem pestřejší, než by se na první 
pohled mohlo zdát. Překonávání nejrychlejších vlaků nebo obřích 

železničních staveb je totiž nad síly jedince, zatímco touha v něčem 
vyniknout neustále dřímá v každém z nás. A tak se zrodily i rekordy nevšední, 

často inspirativní, někdy trochu bizarní a jindy zase lehce úsměvné. 

ŽELEZNICE

TEXT: ZDENĚK STON
FOTO: WIKIMEDIA, YOUTUBE, 
GUINESSWORLDRECORDS, ARCHIV AUTORA,
MINIATUR WUNDERLAND HAMBURG

REKORDY

NEUVĚŘITELNÝ 
I BIZARNÍ SVĚT 

ŽELEZNIČNÍCH 
REKORDŮ A KURIOZIT
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Pojďte se s námi i v této nelehké době 
trochu uvolnit a vypravit se do světa, kde 

jsou skutečné vlaky pouze jakousi kulisou, 
aby ve světlech reflektorů mohla zazářit 
jména protagonistů, o nichž jste pravděpo-
dobně nikdy předtím neslyšeli a asi je i rychle 
zapomenete. Ale o to vůbec nejde. Nejdůle-
žitější jsou jejich počiny. 

Když chybí rozum, dohání to síla
V Guinnessově knize rekordů je uvedeno, že 
Španěl Ismael Rivas Falcon utáhl v listopa-
du 2001 na vzdálenost deset metrů vlak 
o hmotnosti 2 753 kilogramy. Asi si řeknete, 
že třítunové vozidlo nebude žádný obr, ale 
když se ho snažíte utáhnout vlastními vousy, 
to už za zmínku stojí. A nic na tom nemění ani 
skutečnost, že se vlastně jednalo o turistický 
autovláček. Ismael tím minimálně inspiroval 
další borce, a tak už o dva roky později se 
Malajsiec Velu Rathakrishnan rozhodl použít 
vlastní zuby a přemístit s jejich pomocí na laně 
skutečnou vlakovou soupravu o hmotnosti 
261 tun na vzdálenost čtyř metrů. Stalo se 
tak na nádraží v hlavním městě Malajsie 
Kuala Lumpur a šlo o dvě spojené příměstské 
jednotky KTM. Přihlíželo tomu mnoho zvě-
davců a novinářů. Zatímco hrdý Velu se svými 
příznivci a státní vlajkou slavil nově registrova-
ný rekord v Guinnessově databázi, 99 ze 100 
malajských zubařů si oddychlo, že Velu není 
registrován v jejich ordinaci. 

Protože to byl úctyhodný výkon a mnoho 
siláků používá svá ústa i pro jiné účely, Číňan 
Zhang Xingquan se v roce 2007 pravděpo-
dobně při konzumaci oblíbené rýže rozhodl, 
že si připevní rýžovou misku uchycenou 
za lano na své vypracované břišní svaly a po-
mocí ní utáhne lokomotivu o hmotnosti 36 
tun. Povedlo se. To ruský šampion v silovém 
trojboji Ivan Savkin se musel asi také napřed 
dobře najíst, aby si v třeskutém sibiřském 

mrazu na svou hruď navlékl vestu s popru-
hy a posunul 288 tun těžkou elektrickou 
soupravu na vzdálenost 1,1 metru. Tento 
výkon však nebyl Guinnessovým světem 
rekordů uznán a dostal se pouze do zápisu 
ve Světové akademii rekordů. Možná se 
inspektorům nelíbil ocelový žebřík umístěný 
mezi kolejemi, o který se Ivan opíral, nebo je 
na rozdíl od Ivana skolila rána z probíjejících 
elektrických obvodů. 

Velcí lidé u malých vlaků
Kdo má rád vlaky a ještě nebyl v Království 
železnic na Smíchově, má jedno malé minus. 
Kdo ale vlaky miluje a ještě nebyl v Hambur-
ku v Miniatur Wunderland, má velké minus. 
Tenhle neuvěřitelně rozhlehlý a do detailů 
propracovaný modelový svět je samozřejmě 
zapsaný v Guinnessově knize rekordů. Vůbec 
svět modelů a miniatur ve spojitosti se želez-
nicí má v této encyklopedii asi nejvíc zápisů. 
K těm nejpůvabnějším patří výkon party 
přátel, která ujela na miniaturní železnici v Pi-
etermaritzburgu v Jihoafrické republice za 24 
hodin úctyhodných 330 kilometrů. Při zhruba 
kilometrové délce tratí zapojených do různých 
okruhů se téhle partičce musela několikrát 
hezky protočit hlava a možná i obsah žaludku. 
Zdá se, že volba lokomotivy s tendrem slouží-
cím pro uložení nejen paliva nebyla náhodná. 

Klasická modelová železnice pak před-
stavuje svět jako stvořený pro překonávání 
působivých rekordů. Tak třeba nejrychlejší 
železniční model sestavili v Japonsku, nazývá 
se Osaka Banpaku Tenjimokei Linear Motor-
car a dosáhl rychlosti téměř 45 km/h. Tedy 
těch skutečných. Nejdelší model vlaku měřil 
282 metry a byl tvořen 31 lokomotivami 

Ruský silák Ivan Savkin utáhl lokomotivu o hmotnosti 288 tun

Kouzelný svět modelové železnice v Hamburku
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a 1 563 vagony (v měřítku H0). Sestavili jej 
pracovníci muzea ve Wilmingtonu v Severní 
Karolíně v USA a ve skutečném světě by byl 
vlak dlouhý 24 571 kilometrů. Nejtěžší vagon 
tažený modelovými lokomotivami zase vážil 
47 tun. Hnací sílu dodávalo 200 elektrických 
modelových lokomotiv Märklin BR 143, které 
se pohybovaly po 50 paralelních kolejích. 

V rámci Bruselského týdne čokolády 
byl v roce 2012 na zdejším jižním nádraží 
vystaven opravdu jedinečný exponát o délce 
34 metry (a průměru půl metru). Jednalo se 
o nejdelší čokoládovou sochu vlaku vyro-
benou z pravé belgické čokolády a rovnou 
pravým mistrem. Na jednom konci vlaku 
byla ztvárněna parní lokomotiva, na druhém 
elektrická jednotka, mezi ně byly zařazeny 
různé vagony s propracovanými čokodetaily 
jako záclonky oken, všemožné zdobné prvky 
či technická zařízení. Byť byl celý exponát 
včetně kolejí doslova „k sežrání“, většího kuli-
nárního zážitku si užili cestující na vlakovém 
nádraží ve švýcarském Lucernu v březnu 
2011, kdy bylo během hodiny v rámci 
propagační akce místního potravinářského 
výrobce prodáno rekordních 6 060 muffinů. 
To znamená v přepočtu 1 prodaný muffin 
za 1,7 sekundy. 

Charles Dickens a osudová železnice
Přestože je železnice považována za je-
den z nejbezpečnějších způsobů přepravy, 
Guinnessova kniha rekordů uvádí pod heslem 

„první“ i několik osudových okamžiků, které 
se neblaze zapsaly do historie. Je mezi nimi 
například příběh tesaře Davida Brooka, který 
v prosinci 1821 kráčel domů z anglického 
Leedsu podél Middletonské železnice v osle-
pující sněhové bouři. Neviděl ani neslyšel 
blížící se uhelný vlak a byl smrtelně zraněn. 
Podle Guinnesse se tak stal vůbec první želez-
niční obětí. Rodina tesaře Brooka však tento 
zápis nemohla řádně ocenit, neboť první kni-
ha rekordů byla vydána až o sto let později.

Zásadním osudovým okamžikem se pro 
jednoho z největších spisovatelů viktoriánské 

éry Charlese Dickense stalo neštěstí  
z 9. června 1865 v kentském Staplehurstu. 
Vlak, v němž spisovatel cestoval, narazil 
do opravovaného mostu a prvních sedm 
vozů se z něj zřítilo. Na trati zůstal jen jediný 
neporušený vagon první třídy, v němž Dickens 
právě seděl. Sám spisovatel pomáhal ošetřo-
vat a vyprošťovat raněné. Neštěstí ho ale prý 
zasáhlo natolik, že se z prožitého traumatu už 
nikdy naplno nevzpamatoval a zemřel o pět let 
později. Podle Guinnesse osud jako řemen. 

S bezpečností si naopak příliš nelámala 
hlavu Američanka Helen Gibson, která je 
považována za první profesionální filmovou 
kaskadérku. V seriálu The Hazards of Helen 
(1914–1917) předvedla asi svůj nejnebez-
pečnější kousek, když seskočila ze staniční 
budovy na střechu jedoucího vlaku. Byť 
tento kousek předem nacvičovala na stojící 
soupravě, jednalo se o tak nebezpečný čin, 
který musel být vyměřen na milisekundy, 
že se tím zapsala do historie kaskadérství. 
Setrvačnost vlaku sice samotnou kaska-
dérku rozhodila, ale stačila se zachytit 
větracího otvoru, aby se z rychle jedoucího 
vlaku nezřítila. Za svůj odvážný kousek byla 
odměněna několika povedenými filmovými 
záběry a mnoha modřinami. 

GUINNESSOVY SVĚTOVÉ REKORDY
Letos uplynulo 65 let od prvního vydání Guinnessovy knihy rekordů, 
která shrnuje a zaznamenává to nej z oblasti lidského konání i přírody. 
Encyklopedie se brzy stala obrovským knižním bestsellerem, přitom 
do každoročního aktualizovaného vydání se na tištěných 300 stran vejde 
jen výběr toho nového, nejlepšího a nejzajímavějšího. Guinnessovo vyda-
vatelství uděluje při úspěšném překonání platného rekordu certifikát a je 
samozřejmě možné požádat o registraci zcela nového originálního poči-
nu. Proces schvalování je však poměrně přísný a časově zdlouhavý, tedy 
pokud si nechcete připlatit (nějakých 20 tisíc korun). Běžná čekací doba 
na odpověď při online komunikaci s vydavatelstvím se pohybuje kolem 
dvou týdnů, na schválení žádosti nebo kontrolu důkazů pak 12–16 týdnů. 

Nejrozsáhlejší sbírka modelů je v měřítku Z  
a čítá 2 956 kusů

V Bruselu 
vystavili 

nejdelší sochu 
vlaku z čokolády

Průmyslová revoluce přinesla zisky i oběti Charles Dickens přežil náraz vlaku do mostu
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Využili navíc rozvinutou čínskou vysokorych-
lostní železniční síť a své nabyté zkušenosti. 
Tedy být ve správný čas na správném místě. 
Pokud si myslíte, že se při tom stresovali jako 
jejich britští kolegové, jste na omylu. Čínští bra-
tři si jízdu nesmírně užili, a jak se vyjádřili, cílem 
pro ně nebylo překonání rekordu, ale samotná 
cesta. Možná se za čas dozvíme, že celou udá-
lost sledoval generální tajemník strany a do ka-
rantény byla pro jistotu uvržena všechna města 
na trase, aby bratrům ani Číně nikdo nepřekazil 
záznam v nejznámější knize rekordů. 

Ve sběratelství dominují Němci
Není asi překvapením, že stejně jako v na-
šich končinách se všude jinde na světě syslí 
a sbírá vše, na co si jen vzpomenete. Jedná 
se pravděpodobně o nemoc světových roz-
měrů. Jistý Bernd Schumacher se tak může 
pochlubit největší sbírkou modelů vláčků, 
podařilo se mu jich dát dohromady 2 956. 
Schumacher začal modely v měřítku Z sbírat 
v roce 1992, aby oslavil své desáté výročí 
imigrace do USA. Pokud vás 
necelé tři tisícovky exemplá-
řů nijak neoslnily, co takhle 
číslo 163 235? Přesně tolik 
železničních jízdenek typu 
Edmondson nashromáždil 
tentokrát už ryzí Němec 
Frank Helker od osmde-
sátých let. Edmondsonův 
revoluční systém tisku 
jízdenek se používá 
na železnici od roku 1840 
a v našich končinách jsou 
známé jako lepenkové.

Maximum za 24 hodin
Jednou z nejoblíbenějších výzev napříč měs-
ty i zeměmi je soutěž o to, kdo projede nejvíc 
stanic, překročí maximum hranic nebo ujede 
největší porci kilometrů. A to za 24 hodin, 
jak to obecně kvantifikují a umožňují Gui-
nnessova pravidla. Dva britští přátelé, Adam 
Leyton a Chris Fletcher, se koncem listopa-
du 2018 rozhodli využít dostupné veřejné 
dopravy a navštívit během jediného dne co 
největší počet hlavních měst. V jejich plánu 
nechybělo ani naše hlavní město, pivo si ale 
na hlavním nádraží nedali. Jejich krkolomná 
cesta je totiž vedla po trase Londýn – Am-
sterdam – Paříž – Brusel (vlakem) – Berlín 
(letecky) – Praha (autobusem) – Bratislava 
(letecky) – Vídeň – Budapešť (vlakem). 
Stejně důležité jako plánování bylo při jejich 
cestě nastudování schémat stanic a letišť, 
několikrát dobíhali doslova na minuty. 

Své o tom ví i bratři Rickly a Richard Won-
gové z Hongkongu, kteří dokázali během 24 
hodin urazit vzdálenost 4 968 km. Už jako malé 
děti díky pravidelnému cestování ve vlacích stu-
dovali jízdní řády, které jim zakoupila maminka. 

ČESKÝ SILÁK S TUHÝMI KOŘENY
Nesmazatelnou stopou se mezi české 
rekordmany zapsal také silák Ladislav 
Hanzel, který vešel ve známost svými 
bizarními kousky. Běžně zatloukal hře-
bíky holou rukou, trhal stovky stránek 
tlusté telefonní seznamy nebo si o hlavu 
rozbíjel betonové obrubníky. Dokázal 
také utáhnout tank, soupravu plavidel 
či šest lokomotiv vážících 528 tun. Když 
začal vyčerpávat arzenál těžké techniky, 
kterou je možné posunout „běžným“ 
způsobem, rozhodl se k roztlačení 64 tun 
vážící lokomotivy použít opět svou vlast-
ní hlavu. V roce 2004 si nechal v Brně Ma-
loměřicích pod kůži na zádech zasunout 
piercingové jehly přivázané k lokomotivě 
řady 363 a 88 tun vážící stroj posunul 
o celé čtyři metry. Bodrý Hanák se nikdy 
netajil tím, že si před rekordními výkony 
neváhal dát na uvolnění panáka, a když 
mu z nějakých „ranek“, jak sám říkal, 
vystříkla krev, polil je slivovicí.
V našich končinách se sběrem a evidencí 
rekordů intenzivně zabývá pelhřimovská 
agentura Dobrý den, která už šestým 
rokem vydává výpravnou Českou knihu 
rekordů.

A když jsme u těch sbírek, jednou takovou 
velkou je i samotná Guinnessova databáze 
rekordů každoročně publikovaná v en-
cyklopediích. Dokážete si tipnout, který 
druh dopravního prostředku v ní má nejvíc 
záznamů? Je to auto, vlak, letadlo, autobus, 
nebo loď? Raději se nechte poddat, jsou 
to překvapivě záznamy spojené s loděmi 
a lodní dopravou. Ale kdybychom byli 
spravedliví, museli bychom sečíst všechny 

druhy vodních dopravních 
prostředků a stejně tak sil-
ničních, jako kamiony, mo-
torky, autobusy apod. Pak 
samozřejmě jednoznačně 
vítězí silniční doprava, 
což je vzhledem k jejímu 
rozšíření a dostupnosti 
po celém světě asi cel-
kem logické. Ve spojení 
s rychlostí, ekologií 
a bezpečností však 
výrazně boduje i že-
leznice. ▪

Kolik hlavních měst navštívíte za 24 hodin?
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První profesionální 
filmová kaskadérka 
Helen Gibson v akci
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FILM NA DOMA
MEKY
Co všechno potkalo Mekyho Žbirku 
od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky 
kytaru, až do momentu, kdy svůj 
život odhalil filmařům? Býval dlou-
hovlasým rockerem i britským elegánem, ještě před 
plnoletostí hrával jako námezdní muzikant v cizině, 
zažil ztrátu bratra, vyhazov z kapely stejně jako davy 
fanynek, slávu a hudební triumfy, má za sebou odchod 
do ústraní i velký návrat. Jak se vyrovnal s havárií blízké 
osoby a se svody všemocné komunistické strany v době 
socialismu? Film Meky vypráví o naprosté oddanosti 
hudbě, o víře ve vlastní cestu, přestože často vedla 
jinudy, než mu všichni doporučili. O tom, jak s elegancí 
překonat velké společenské revoluce i životní zvraty. 
Režisér Šimon Šafránek, držitel Českého lva, vytvořil 
dynamický portrét hudební legendy s využitím Žbirkovy 
otevřené zpovědi, současných záběrů a rozsáhlého 
archivního materiálu. Film je dostupný online od  
11. 11. na iTunes, v O2 Videotéce, Aerovod, DAfilms, 
iPrima, Starmax, Google Play a na dalších platformách. 
ČESKO / SLOVENSKO, 2020, 80 MIN. / REŽIE A SCÉNÁŘ: 
ŠIMON ŠAFRÁNEK / KAMERA: MARTIN ŽIARAN
HRAJÍ: MIROSLAV ŽBIRKA, KATEŘINA ŽBIRKOVÁ A DALŠÍ

54 KULTURNÍ TIPY
A RECENZE

JANA KÁBRTA

Navzdory šílené době, v níž se pravidla pro kulturní akce mění ze dne na den, 
chce festival Aussie & Kiwi Film Fest představit to nejzajímavější z filmové pro-
dukce protinožců. A doufá, že mezi 13. a 18. listopadem přivítá diváky v praž-
ských kinech Lucerna a Ponrepo. Australské a novozélandské snímky v každém 
případě nabídne také prostřednictvím online festivalu od 19. do 29. listopadu 
ve virtuálním kině DAFilms.cz. Virtuální přehlídka nabídne ke zhlédnutí devět 
nejúspěšnějších snímků uplynulých ročníků festivalu v čele s filmy Sweet Coun-
try, Pork Pie, Švadlena nebo dokumentem Azurová. Jedním z témat letošního 
festivalu je ochrana australské a novozélandské přírody či jak se do ochrany 
ohrožených druhů zapojují Češky a Češi. O Češích na rudém kontinentu vypráví 
i dokument Síla kapitalistova, v němž filmařka Barbara Chobocky zkoumá na své 
rozvětvené rodině s českými kořeny mnohaleté sociální a osobní otřesy. Drama 
Srdce a kosti s Hugo Weavingem v hlavní roli se věnuje migraci a jejím projevům, 
novozélandský dokument Za praporem režiséra Michaela Havase přiblíží osudy 
28. praporu Maorů, který bojoval ve 2. světové válce. Třešničkou přehlídky by 
měl být archivní němý film Sentimentální chlapík, který by v Ponrepu měl dopl-
nit živý klavírní doprovod, jako tomu bylo v době jeho uvedení před 100 lety.
PRAHA, KINA PONREPO A LUCERNA, 13.–18. LISTOPADU / ONLINE, 19.–29. LISTOPADU. 
PROGRAM A VÍCE INFO NA WWW.AUSSIEAKIWI.CZ

AUSSIE & KIWI FILM FEST
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PŘÍTEL Z DOMOVA 
VERONIKA DOSKOČILOVÁ
Poutavé vyprávění o stáří, 
smrti, lásce, přátelství, 
snech a očekávání nás zavádí 
do amerického městečka 
ve Wyomingu, kde se na kon-
ci své životní pouti potkávají 
v domově seniorů dva své-
rázní staříci George a Paul. 
Ač je první stále otrávený 
a pesimistický a druhý věčně 
dobře naladěný, spřátelí se 
a prožijí neobyčejný příběh.
LIREGO, 296 KČ

BICAN PROTI HITLEROVI 
ZDENĚK ZIKMUND
Víte, jaký vztah ke sportu měli 
Adolf Hitler, Reinhard Heydrich 
a Josef Goebbels? Co hledalo 
gestapo na stadionech AC 
Sparty Praha, SK Slavie Praha 
a SK Židenic? Jakým hrozbám 
a vábničkám čelil Josef Bican? 
Proč skončil v koncentračním 
táboře Dachau Čestmír  
Vycpálek? Na tyto a další  
otázky odpovídá kniha věnující 
se protektorátní kopané.
PROSTOR, 697 KČ

CIZINEC 
ALBERT CAMUS 
JACQUES FERRANDEZ
Cizinec patří k nejvýznamnějším 
literárním dílům 20. století, 
nyní se ve zpracování Jacquese 
Ferrandeze představuje jako 
komiks. Jeho hrdinou je tichý 
úředník Mersault, který v Alžíru 
krátce po pohřbu své matky 
nešťastnou náhodou zabije 
Araba. U soudu hájí svoji pravdu 
a odmítá nařčení, že je bezcitný 
a lhostejný. Je odsouzen, ale 
nikoli za vraždu…
GARAMOND, 320 KČ

BABIČČINA SLADKÁ TERAPIE 
ANEB JEDEN BLÁZNIVÝ ROK 
MICHALA JENDRUCHOVÁ
Jendruchová navazuje na svoji 
úspěšnou knihu Tlustá tak 
akorát a zastihuje Květu 
po úspěšném pracovním roce 
naprosto spokojenou. Jenže co 
láska? Kterého ze tří nápadníků, 
kteří se kolem ní točí, si vybrat? 
O tom mají jasno věrné kama-
rádky její zesnulé babičky, které 
se rozhodly vzít Květino štěstí 
do vlastních rukou.
PRÁH, 299 KČ



ZÁBAVA 55

Ženy a muži ve věku  
25–40 let, kteří se 

do projektu přihlásili, 
vyzkoušeli všechny možné 
způsoby seznámení, vhodný 
protějšek ale zatím nenalez-
li. A tak si je vzali do parády 
vědci. Odborníci z oblasti 
psychologie a biologie jim 
na základě výsledků řady 
testů určili nejvhodnějšího 
partnera. Třeba podle vůně 
jejich triček!

„Je to tak, jednou z metod 
byl čichový experiment, při 
němž účastníci očichávali 
trička opačného pohlaví 
a následně určovali, jak 
silně a jak příjemně jim kon-
krétní tričko voní. Z toho 
bylo možné vytipovat, koho 
by podle vůně chtěli mít 
po svém boku,“ říká DNA 
expertka RNDr. Jaroslava 
Babková, PhD., a dopl-
ňuje, že druhá část testu 
adeptů už byla exaktní. 
„Šlo o DNA analýzu – čtení 
a porovnávání úseků DNA, 
z čehož vycházela reálná 
čísla, na jejichž základě bylo 
možné určit míru biologické 
kompatibility.“

Přesto poukazuje na to, 
jak je čich pro vztah důleži-
tý: „V živočišné říši, a tedy 
i u lidí, funguje systém 
výběru partnera na základě 
feromonů. Což zjednoduše-
ně znamená, že se vhodní 
partneři navzájem vyčucha-

jí. Příroda dokázala tento 
mechanizmus evolučně 
zakonzervovat. I u lidí stále 
hraje podstatnou roli, i když 
je samozřejmě částečně 
zakrytý množstvím 
jiných kulturně-
-evolučních 
věcí. Nicméně 
stále platí, 
že partner, 
který je pro 
nás biologicky 
kompatibilní, 
nám musí vonět,“ 
doplňuje Jaroslava 
Babková.

A fakt, že si partneři 
voní, má ještě jeden poten-

ciální zajímavý efekt – silné 
potomky. „Je to tak. To, že 
si dva voní, znamená, že 
jsou imunologicky odlišní. 
Mohou proto zplodit silné 

potomstvo, které 
bude mít silnou 

imunitu a bude 
schopné úspěš-
ně bojovat 
proti různým 
chorobám, pa-

togenům, virům 
a tak podobně,“ 
souhlasí lékařka 
Babková. Svatbu 
na první pohled 

uvádí Nova každou středu 
večer. ▪

S překvapivou novinkou před pár dny přišla televize Nova. Její účastníci se předem nikdy neviděli 
a poprvé se naživo seznámí až na svatbě. Riskantní? Ano, ale cesta, kterou předtím prošli, má 
velmi vědecké základy.

TV TIP

OČUCHALI SI TRIČKA… A JDOU K OLTÁŘI
TV PREMIÉRY
CHVILKY
Jenovéfa Boková si ve filmu Beaty Parkanové 
zahrála Anežku – mladou ženu, která si přeje, 
aby vztah s její rodinou 
i partnery byl dobrý 
a klidný, a to i za tu cenu, 
že ona sama ustoupí 
a bude se vyhýbat případ-
ným nedorozuměním 
a sporům. Neuvědomuje 
si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před 
bouří, která musí dříve či později přijít. 
ČT1, 8. LISTOPADU, 20:10

UTAJENÝ ŠÉF
Novými díly bude pokračovat další převléka-
cí show. V téhle vysoce postavení manažeři 
vyměňují své obleky 
za montérky, počíta-
če za lopaty a porady 
v klimatizovaných 
kancelářích za kmitání 
na nejnižší možné pozici 
vlastní firmy. Na pět dní 
se vmísí mezi své zaměstnance, aby zjistili, 
co v jejich firmě skřípe a jak na ni její zaměst-
nanci nahlížejí.
NOVA, OD 10. LISTOPADU, 20:20

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Zac Efron v příběhu jednoho z nejznámějších 
sériových vrahů historie, Teda Bundyho. 
Vypravěčem strhujícího 
filmu je Bundyho přítel-
kyně, která s ním v době 
vražd žila pod jednou 
střechou a o jeho hrůzy-
plné činnosti neměla 
potuchy. Až postupně 
zjišťuje, že muž, s nímž vedla láskyplný 
rodinný život, je jedním z největších monster 
Ameriky.
PRIMA MAX, 19. LISTOPADU, 22:00

POVÍDKY Z NEW YORKU
Tři slavní režiséři v roce 1989 přišli s povídko-
vým filmem. Martin Scorsese přispěl studií 
vztahu umělce, který 
touží po úspěchu a ná-
klonnosti, a jeho múzy. 
Francis Ford Coppola 
natočil dětskou fantazii 
o Zoe z bohaté rodiny, 
která má všechno – 
kromě náklonnosti svých rodičů. A povídka 
Woodyho Allena je o muži neustále proná-
sledovaném svojí matkou.
ČT1, 23. LISTOPADU, 21:50

DNA expertka 
Jaroslava Babková



Svobodová zavařila web
Stačilo, aby na Instagram umístila fotku 
se svým novorozeným synem Pepíkem, 
a strhla se lavina gra-
tulací. Osmačtyři-
cetileté ředitelce 
nadace Kapka 
naděje Vendule 
Pizingerové to 
na fotce mimo-
řádně sluší, což 
komentáře sa-
mozřejmě neopo-
mněly. Syna dostal 
její manžel Josef, který 
je přesně o 33 let starší než on, jako 
dárek. „Už jsem nevěděla, co Ti mám dát 
k narozeninám… Věřím, že je to ten nejkrás-
nější dárek,“ napsala na svůj profil.

Attenborough si podmanil davy
Britský přírodovědec a popularizátor vědy, 
sir David Attenborough, si ve svých 94 
letech zřídil účet na In-
stagramu. Udělal 
to prý proto, aby 
mohl šířit posel-
ství o ochraně 
životního 
prostředí a aby 
mohl sdílet 
videa, v nichž 
chce vysvětlovat, 
„jaké jsou problémy 
a jak je můžeme řešit“. 
A v tom se mu bude zřejmě dařit – během 
chvilky nasbíral přes pět milionů sledovaletů.

Pokud mají rodiče doma roztomilé dítě 
a v hlavě nápad, jak s ním na sociálních 

sítích naložit, je vyhráno. I ti nejmenší 
mají své profily a na nich klidně miliony 
sledujících.

Třeba sedmiletá blonďatá princezna 
Everleigh Rose, jejíž stránku spravuje její 
maminka, módní blogerka a fotografka Sa-
vannah LaBrantová z Los Angeles. Everleigh 
má přes pět milionů sledujících a za jeden 
sponzorský příspěvek inkasuje statisíce.

Pěti miliony sledujících se může pochlu-
bit také Elle Lively McBroomová, čtyřletá 
dcerka kanadské herečky Catherine 
Paizové a amerického basketbalisty Aus-
tina McBrooma. Často pózuje s mladšími 
sourozenci, občas s rodiči a na fotkách 
někdy propaguje rodinnou značku džusů. 
To pětileté holky Staufferovy jsou na to 

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU?
SOUTĚŽ O KNIHU 
ZA OBJEKTIVEM: MŮJ ŽIVOT
Vyhrajte knihu, v níž se britská divadelní, 
filmová a televizní legenda David Suchet, 
legendární představitel Hercula Poirota, 
ohlíží za svou životní dráhou a k tomu 
připojuje vlastní sugestivní fotografie. Stačí 
správně odpovědět na soutěžní otázku 
a s trochou štěstí můžete knihu získat.

Ve kterém městě se 
odehrává děj známého 
románu Cizinec  
od Alberta Camuse?

A v Alexandrii
B v Rabatu
C v Alžíru

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 11. listopadu 2020.

rovnou dvě, aby ne, Emma a Mila z Arizony 
jsou dvojčata. V kapse už mají přes tři a půl 
milionu sledujících a také smlouvu s řetězcem 
Walmart na předvádění dětského oblečení. 
Ve dvojici se na Instagramu představují i čtyř-
letá dvojčata Taytum a Oakley Fisherovy z Los 
Angeles. Podle maminky, která jejich účet 
spravuje, milují módní značky a ty zase milují 
je, navíc jim jsou za propagaci oděvů schopny 
zaplatit i půlmilionové částky. A tak dívky už 
ve svém věku mají slušně našetřeno.

Je patrné, že dětské sociální sítě ovládají 
mladé dámy, přesto se nějaký „chlap“ tu a tam 
najde. Třeba roztomilý syn plaveckého šam-
piona Phelpse Boomer. Sledující zatím počítá 
na statisíce, ale díky slavnému tatínkovi přibý-
vají velmi rychle. Takže pokud by to Boomerovi 
nešlo ve sportu, vypadá to, že slušně zajistit by 
ho ještě předtím mohl Instagram.

MÁME DOMA POKLAD!
SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Americký pilot 
formule 2 Juan 
Manuel Correa 
loni při závodě 
v Belgii těžce 
havaroval, teď 
zveřejnil rentgen 
svých končetin 
po nehodě. Až 
z něj mrazí.

Bývalá tenisová šampionka 
Caroline Wozniacki překvapila 
fanoušky fotkou z nejvyšší hory 
Afriky Kilimandžára. Nejen tím, že 
tam vůbec vylezla, ale i tím, že to 
dokázala v podprsence.

Svou neuvěřitel-
nou proměnou  

se pochlubila 
herečka Iva 

Pazderková. 
Vypracované tělo 

jí dokonce vyneslo 
10. místo v soutě-

ži Bikini Fitness.

Nedávno jsme se na tomto místě podívali 
na několik zvířat, která svým majitelům 
dokážou na sociálních sítích vydělat statisíce, 
někdy i miliony. A to umí i některé děti. Které 
patří mezi největší hvězdy Instagramu?
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Pojďte do toho s námi.
www.cd.cz/kariera

Co můžeme nabídnout?
▪ stabilitu a jistotu práce 
 u prestižního dopravce
▪ zkrácenou pracovní dobu bez snížení 
 mzdy – jen 36 hodin týdně
▪ příspěvky na sport, stravování, 
 dovolenou a výuku jazyků
▪ levnější cestování v ČR a po Evropě 
 pro vás a vaši rodinu

 ... a mnoho dalších výhod
 i nad rámec zákoníku práce.

Orchestr ocelových paží

Bavila by vás přímá obsluha provozu 
osobní dopravy? Staňte se naším 
novým kolegou!

I vy můžete být 
hrdinou 
všedního 
dne

Podílejte se s námi na řízení 
drážní dopravy na pozicích  
▪ posunovač, 
 vedoucí posunu, 
 signalista 

CDPV_nabor_vizual_s_vyuzitim_fotek_z_kalendare_2020_POSUNOVAC_215x270_v05.indd   1 05/08/2020   17:05



www.tytozvladnes.cz

Realizátorem kampaně je Asociace Záchranný kruh, nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjíme a realizujeme projekty týkající se informování,
vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Více o nás najdete na našemwebu www.zachrannykruh.cz.

USEDÁŠ ČASTO NEBO OB
ČAS ZA VOLANT, ANEBO

NA MOTORKU?

• Nováčci na silnici

• Co dokáže agresivita

• Jezdíme na motorce a č
tyřkolce

• Bezpečnost v autě

SKUTEČNĚ VÍŠ O VŠECH
RIZICÍCH, I KDYŽ JSI JEN

CHODEC?

• Respekt k tramvaji

• Železniční přejezdy

• Drogy a alkohol

MÁŠ JEDINEČNOU ŠANC
I UČIT SE Z CHYB OSTATN

ÍCH!

• Etika na silnici

• Nepozornost, bezpečný
odstup

• Bezpečnostní pásy

Kampaň Ty to zvládneš
- setkání s realitou před

stavuje úderná a inovati
vní instruktážně analytic

ká videa vycházející z re
álných dopravních neho

d.

JEŠTĚ DNES SE PODÍVEJ

NA SETKÁNÍ S REALITOU
!
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou křížovku a tři 
z vás mohou vyhrát unikátní hračku 
Pendolino od společnosti Rappa. Vláček 
jezdí, vydává zvuk a svítí! Součást balení 
tvoří koleje o délce 4,8 metru. Je to ideál-
ní dárek nejen pod vánoční stromeček.

Správnou odpověď zadejte do  
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 11. listopadu 2020.

?
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Václav Bělohradský (*1944), 
český filozof a sociolog:
Moderní člověk se neosvobozuje od 
svých iluzí, ... (dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: 
Představa, že z dějin lze čerpat poučení, 
je mylná. Jediné skutečné poučení z dějin 
vede k poznání, že lidstvo se nikdy v ničem 
nepoučilo.

ROD
TROPICKÝCH
MRAVENCŮ

KŘÍŽOVKA
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TEXT: FILIP MARTINEC
ILUSTRACE: DIGISHOCKJAK JSEM VÝHODNĚ NAKUPOVALA

Takže vážení, jedno mezinárodní 
přísloví praví, že peníze nejsou 

všechno. A já s tím souhlasím, i když 
je mi divné, že to říkají hlavně lidé, 
kteří bohatí nejsou. Ale to přece ne-
znamená, že budu vyhazovat peníze 
oknem, ne?

„Proč jsme museli jet na náku-
py tak strašně daleko? Že jsem ty 
letáky na akční ceny hned nevyhodil,“ 
zaskuhral manžel Tomáš. V ruce při-
držoval neforemný balíček, nohama 
si hlídal dvě krabice, které částečně 
zasahovaly pod sedačku, a přitom 
se občas podíval šikmo vzhůru, aby 
zkontroloval tři nadité tašky na polici 
pro zavazadla. „Ticho, musíme být 
nenápadní. Před chvílí tudy šel 
průvodčí,“ zašeptala jsem a opatrně 
se rozhlédla po vlaku. „A co by se asi 
stalo horšího? Dal by nám pokutu? 
Mně už je všechno jedno,“ remcal  
Tomáš. „No, pokutu asi ne, možná jíz-
denku za nadměrnou bagáž. A vůbec, 
jaký daleko? Vždyť to máme vlakem 
čtyřicet pět minut,“ odpověděla jsem 
už o něco klidněji, protože průvodčí 
konečně přešel do vedlejšího vozu.

„No jo, ale to počítáš jen jízdu 
vlakem. Ale to si zapomněla, jak jsme 
ten nákup vezli dvěma vozíkama 
z obchoďáku až na nádraží? Jako 
bezdomovci?! A jak to vyřešíme 
u nás v městečku? Najednou to už 
nepobereme!“ pokračoval odbojně 
Tomáš. „Prosím tě, všechno mám 
vymyšlený. Přece jsem ti vyprávěla 
o tom chlapovi, jak si koupil nábytek 
na Moravě a stěhoval ho až do Prahy 
v Pendolinu, ne? Taky to zvládnul.“ 
Tomáš obrátil oči v sloup. „Vždyť 
bába Voříšková tvrdila, že ten Mora-
vák stěhoval jen jednu skříň. A navíc 
to byl ajznboňák, měl všechno tajně 
domluvený, a hlavně si přived na tu 
dřinu kamarády,“ odseknul se špatně 
skrývaným zoufalstvím.

Najednou jsem uviděla, že 
na spodku jedné z tašek se objevila 
vlhká skvrna. Tomáš bohužel zaregis-
troval můj udivený pohled a zaúpěl: 
„Co to tam teče, Maruško? To je bílý 

víno, nebo olej? Vždyť to zničí svetry 
a košile!“ Spiklenecky jsem houkla: 
„Hlavně klid. A neblbni, vždyť oble-
čení máme dole v krabicích. To bude 
mražený špenát, jak jsem ho dala 
k jogurtům. Ale že by tak rychle roz-
tál?“ divila jsem se. „To vypadá na tr-
vanlivý mlíko. Říkal jsem ti, abys ho 
nebrala, vždyť je v akci pořád i u nás. 
Navíc ani nechutná jako mlíko,“ há-
dal se Tomáš. „To mám pro návštěvy. 
A musela jsem toho nakoupit hodně, 
aby se nám vyplatilo jet vlakem. Ale 
ta skvrna není přece bílá,“ odpovědě-
la jsem zamyšleně. „K nám tak chodí 
plno návštěv. A jízdenky máme skoro 
zadarmo,“ zabručel Tomáš a uraženě 

se díval z okna. „ Je to dobrý, to bude 
jen zbytek vody z pet lahve, jak sis ji 
ráno koupil na nádraží,“ vyřešila jsem 
záhadu podivné skvrny a hlasitě si 
oddychla, že nezpůsobím škodu ani 
sobě, ani národnímu dopravci.

„To jsem zvědav, co s těmi krámy 
budeme dělat. Vždyť půlku věcí ani 
nepotřebujeme. Například tolik 
sklenic na víno. To je chceš rozdávat, 
nebo rovnou rozbíjet?“ pronesl doma 
kantorským hlasem Tomáš. Neokřikla 
jsem ho. Zaprvé, všechen nákup po-
ctivě přenesl z vlaku až do obýváku. 
Musel jít dvakrát, přičemž zbývající 
věci jsem hlídala na peroně. Zadruhé 
jsem právě složitě počítala, kolik jsem 

díky akčním cenám uspořila. „Mám 
to! Ušetřili jsme přesně 1 435 korun,“ 
vykřikla jsem, jako bych vyhrála v lo-
terii. „Ty sklenice použijeme na dárky 
k narozeninám nebo na svatby,“ 
dodala jsem smířlivě. „Cha! To spíš 
na pohřby,“ uchechtnul se manžel. 
„Takže miláčku, mám to u tebe, příští 
hloupost provedu na oplátku já,“ 
pokračoval Tomáš, dal mi mlaskavou 
pusu na tvář a vzdaloval se do kuchy-
ně. „Ale počítej s tím, že až do Vánoc 
nebudeme nakupovat,“ chtěla jsem 
mít poslední slovo, jenže Tomášova 
hlava se nečekaně objevila zpoza 
futer dveří. „Fajn. Aspoň se pořádně 
podívám do hospody.“ ▪

SVĚT PODLE MARUŠKY
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ze světa živých. K výrobě hřbitovních dekorací 
využíváme různou sušinu. I její největší odpůr-
ci musí uznat, že je v této době takřka nepo-
stradatelná. K jejím přednostem bezesporu 
patří trvanlivost, odolnost vůči povětrnostním 
vlivům, finanční dostupnost a mnohostranné 
využití. Používáme připravené korpusy věnců, 
křížů i srdcí vhodných k dozdobení. Ať se 
jedná o dekorace ze sušeného či rostlinného 
materiálu, přizdobené přírodními či umělými 
doplňky, vždy musí působit důstojně.

Co prozradí barvy 
Při zdobení hrobů zesnulých myslíme 
i na vhodné barvy. Bílá znamená na jedné 
straně odvrácení od hlučné životní pestrosti, 
na druhé straně je z hlediska křesťanství 
vnímaná jako symbol zmrtvýchvstání, čistoty 
a nevinnosti. V jiných kulturách a nábožen-
stvích je to barva  reinkarnace a znovuzro-
zení. Naproti tomu černá barva poukazuje 
na zřeknutí se barevnosti a pestrosti života. 
Je synonymem absolutní prázdnoty a nicot-
nosti. Zatímco bílá symbolizuje nový začátek, 
černá znamená konec.

SYMBOLIKA TVARŮ 
KRUH
Navozuje představu koloběhu života  

a znovuzrození, myšlenku, že člověk 

vyrostl ze země a opět se do země 

vrací, také nekonečný pohyb bez začátku 

a konce. Rostlinný materiál proto vždy 

dekorujeme na tělo věnce po směru  

hodinových ručiček.

SRDCE, KVĚTINOVÝ POLŠTÁŘEK 
A KOULE
Vyjadřují lásku i klid po životních sta-

rostech, jakož i naplnění, dokonalost 

ukončeného života. Polštářek představuje 

nerušený klid mrtvých.

KŘÍŽ 
Nejdůležitější křesťanský symbol smutku, 

smrti a spasení. Rovněž naznačuje naději 

na odpuštění hříchů a viny. 

Roční předplatné objednávejte na
predplatne@zahradkari.cz či 222 780 739.

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Roční předplatné objednávejte na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 602 557 560.

NĚCO KONČÍ A NĚCO NOVÉHO ZAČÍNÁ
Významným dnem podzimního období je svátek Všech svatých, lidově Dušičky. Navazuje na ně Památka 
zesnulých. I ti, kteří v průběhu roku na hřbitov nezavítají, se v tomto čase vydají na vzpomínkovou pouť 
a hřbitovní plochy se na znamení věčného života rozzáří množstvím svíček a smutečních dekorací.

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT:  JANA LAPÁČKOVÁ 
FOTO: SHUTTERSTOCK, REDAKCE ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ

Svátek Všech svatých se uctívá ve dnech, 
kdy Keltové oslavovali závěr roku,  

svátek Samhain. Bylo to v noci z 31. října na  
1. listopadu. Oslava nového roku tak brzy? 
Dnes nám to zní podivně, ale souvisí s kon-
cem období hojnosti, tepla a světla a naopak 
začátkem doby tmy, zimy a nejistoty. Ideální 
okamžik k předělu celého roku. 

Umění se rozloučit 
Kult zemřelých hrál odjakživa v lidském spo-
lečenství významnou roli. Zakořeněná víra, že 
duše nezaniká zároveň s tělem a za určitých 
okolností se může navracet, se odrazila v nej-
různějších obřadech k uctění ducha zemře-
lých. I my dnes vzpomínáme na ty, kteří odešli 

Šedá barva se jeví jako zjemnění černé 
a zároveň v sobě zahrnuje aspekty bílé barvy. 
Zelená je zase barvou rostlin, růstu a pro-
sperity. Dnes je ovšem vnímaná odlišně, než 
tomu bylo u našich předků před mnoha tisíci 
lety, kdy zeleň byla jistota obživy a možnosti 
přežít. Ve smuteční floristice znamená zelená 
barva projev naděje na posmrtný život. Vedle 
toho fialová se historicky používá jako du-
chovní nebo církevní barva moci. Symbolizuje 
rovněž pokoru a pokání, často je považovaná 
za mystickou a duchovní barvu. Červená bar-
va vyjadřuje lásku k zemřelému, ale symboli-
zuje také bolest nad jeho ztrátou. ▪

VZPOMÍNÁNÍ V LISTOPADU
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Pajšl alias plíčky na smetaně byly kdysi 
klasikou školních jídelen. Šlo o uvařené 

zvířecí vnitřnosti pokrájené na co nejmenší 
kousky, aby nebylo možné odhalit jejich původ 
ani výraznou chuť nebo konzistenci. Celé se to 
zalilo hustou smetanovou omáčkou a jako pří-
loha se podával klasický a oblíbený houskový 
knedlík. Vtipný byl i název pokrmu, pod kterým 
si lze představit ledacos. A o to právě šlo. Kdyby 
někdo dětem řekl, že právě pojídají prasečí srd-
ce, asi by se skoulely ze židle, kdežto pajšl zněl 
sice mírně podezřele, nicméně v řadě perkeltů 
a haší se docela dobře ztratil. A kdo by si spojil 
roztomilé slovo plíčky s plícemi plnými různých 
trubic, cév a přebytečného vzduchu?

Oblíbený kousek televizních kuchařů
Plíčky na smetaně dnes stejně jako další 
pokrmy z vnitřností zažívají renesanci. Původní 
klasika pochází z rakousko-uherské kuchyně, 
ale každý středoevropský národ jí vtiskl kousek 
originality. A tak se dnes oblíbení televizní ku-
chaři předhánějí, kdo nejlépe zpracuje zvířecí 
vnitřnosti (nejen vepřové, ale třeba i telecí, 
jehněčí nebo drůbeží) a vtiskne jim nezaměni-
telnou osobitost. Původní plíčky na smetaně 
se nejčastěji připravovaly z jater, srdcí a plic, ale 
přidat lze i slezinu, jazyk nebo 
ledvinky. Na dobře vy-
laděnou omáčku se 
může použít ko-

Nad ledvinkami, játry nebo dršťkami jsme většinou ohrnovali nos. Ve vývařovnách ale přišli 
na geniální způsob, jak malým strávníkům levné vnitřnosti podstrčit. Stačilo pokrm zjemnit 
smetanou a navrch podávat s houskovým knedlíkem. A hle, ono to fungovalo!  

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

řenová zelenina a perfektně funguje i spojení 
s kontrastní pomerančovou nebo citronovou 
kůrou podobně jako u svíčkové. 

Dršťky na sto způsobů
Každá ze zvířecích vnitřností má specifickou 
strukturu i chuť. A tak si je přece jen nejlépe 
vychutnáte v samostatném podání. Vezměte 
si takové dršťky. Zatímco polévku z hovězích 
žaludků ve školních jídelnách často nahradila 
„falešná“ varianta s hlívou ústřičnou, o klasiku 
je mezi dospěláky stále velký zájem. Ne všude 

ji však umí dobře připravit. Především 
je třeba použít čerstvé dršťky, ne 

ty předvařené. A hezky si s nimi 
pohrát, tedy dobře proprat 

a minimálně dvakrát při vaření 
vyměnit vodu. A protože 

původní dršťkovka pochází 
z Maďarska, je nasnadě, 
že bez kvalitní a voňavé 
papriky se neobejdete. Ale 
dršťky si zdaleka neoblíbili 
jen v bývalém východ-

ním bloku, pracují s nimi 
kuchaři v těch nejlepších 

restauracích od Paříže přes 
Milán až po Florencii. A v po-

době různých perkeltů nebo 
gulášů se už začínají objevovat také 

na našich horách. Co může lépe zahřát 
a potěšit žaludek než horký a voňavý pokrm 

ze žaludků?   ▪

OBLÍBENÁ HRA NA SCHOVÁVANOU 
PAJŠL NA SMETANĚ

Dršťkový 
perkelt

Maďaři ho znají jako Pacalpörkölt.  
Jde v zásadě o gulášek připravený tak, 

jak jste zvyklí, jen hlavní ingredienci budou 
tvořit hovězí dršťky. K tomu si představte dobře 

a trpělivě podušenou cibuli, česnek, mrkev, kmín, 
majoránku, rajčata nebo protlak a lahodnou 
papriku mírně rozvoněnou na tuku. Nejlepší 
chuti docílíte, pokud jako tuk zvolíte vepřové 

sádlo. Vaše přebytečné sádlo pak nejlépe 
spálíte pohybem na sjezdovce nebo 

v běžkařské stopě. Sportu, zimě 
a vnitřnostem zdar!

TIP REDAKCE
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Vzpomenete si ještě na Bridget Jonesovou? 
Konkrétně na scénu, kdy herečka Renée 

Zellweger sedí na ošuntělém gauči, na sobě 
má pyžamo, vytahaný svetr a v rozcuchaných 
vlasech přilepené zbytky jídla? Když pominu, 
že šlo o velmi zoufalou chvilku v životě jinak 
obdivuhodné a činorodé mladé dámy, připo-
míná mi to moje víkendové outfity na doma. 
Neučesaná, bez make-upu, v oblečení na noc 
či den – kdo by to řešil? Díky vlastní raciona-
litě (chápejte lenosti) jsem to však k dokona-
losti dotáhla až během rodičovské dovolené. 
To už jsem se totiž z tepláků nedostala vůbec. 
Jednoho dne mi to však došlo. Zasloužím si 
vypadat dobře i doma, a to kvůli sobě.

Takové vytahané, rozervané a nemoderní 
kousky bychom našli v šatníku určitě všichni, 
nebo aspoň většina z nás. Taky aby ne, když 
se v nás kultura „oblečení na doma“ pěstovala 

se sluší a patří, podle nejlepších mravů. Co si 
tedy vzít na sebe? Taková Italka, Angličanka 
nebo Francouzka by zůstala v tom, co si ráno 
pečlivě připravila a v čem strávila celý den, 
maximálně by si zula boty, což však není 
pravidlo. Celá řada národů totiž chodí v obutí 
i doma a přišlo by jim nepatřičné zouvat sebe 
anebo svoji návštěvu. Taková bosá noha 
může totiž v některých kulturách vyvolat 
rozpaky až ponížení. Možná je důvod méně 
prozaický. V případě vtipných, děravých nebo 
nevonících ponožek vám to může zachránit 
čest a dobré jméno. To se však v našich země-
pisných šířkách a délkách zatím nenosí.

Pokud bychom hledali inspiraci ve Švédsku, 
museli bychom si pořídit domácí komplet 
nebo také úbor. Ten spočívá v jednoduchém 
střihu kvalitního materiálu, nejčastěji však 
z bavlny nebo kašmíru. Při výběru takového 
outfitu se vyhněte syntetickým látkám a ne-
foremným střihům. Volte splývavé, na dotek 
příjemné materiály a takové kombinace, 
které lichotí typu vaší postavy. Nikdy však 
neuděláte chybu širokými kalhotami s vyso-
kým sedem, hladkým jednobarevným topem 
s krátkým nebo dlouhým rukávem, kulatým 
výstřihem a lehkým kašmírovým svetrem. 
Barvy volte zemité, přírodní. Ty vám totiž 
obecně navodí atmosféru klidu a pohody, 
kterou doma tolik vyhledáváte. Už máte 
svůj moderní domácí outfit? Pokud ne, je ten 
správný čas vyrazit do obchodu a nějaký si 
pořídit. Život je příliš krátký na to, abychom 
se oblékali blbě. ▪

Také patříte mezi ty, kteří se po příchodu z venku převlékají z padnoucích šatů 
a vyleštěných bot do nevzhledných vytahaných tepláků, trika, jehož původ už ani neznáte, 
a štrikovaných ponožek? A věděli jste, že jde o ryze českou specialitu? Světoobčani dávno 
pochopili, že vypadat dobře také doma má smysl.

JAK SE OBLÉKNOUT NA DOMA? 

NEJLÉPE PO ITALSKU

po generace. Nejen v bývalém Českosloven-
sku, pochlubit se bizarními kombinacemi 
a materiály mohli i sousedi z Polska a Ně-
mecka. A pozor, často šlo i o úlety, ve kterých 
byste nevytáhli paty ani na „lítačku za barák“. 
Popravdě jsou dvě možnosti, co teď dělat. 
Buď si výkřiky z minulého století nechá-
te na příští malování předsíně s kuchyní, 
na práci na zahradě a v garáži, nebo se jich 
okamžitě zbavíte. 

Existuje několik důvodů, proč je dobré 
oblékat se hezky i doma. Díky slušivému 
stylingu se totiž budete cítit lépe a atraktiv-
ně. Dát si záležet na tom, jak vypadáme, si 
zaslouží nejen kolegové v práci, ale hlavně 
naši nejbližší. Jakmile se budete cítit skvěle, 
budete kreativnější a čas doma si víc užijete. 
Kromě toho, pokud vás překvapí milá ná-
vštěva, budete připravení ji přijmout tak, jak 

MÓDA 
& STYL

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Jak se jmenuje poslední, v pořadí čtvrtá knížka 
od Tomáše Šebka?

 A  Pláč nad Jemenem
 B  Nebe nad Jemenem
 C  Mise Jemen

2 Ve kterém roce se v Mladé Boleslavi začaly 
vyrábět automobily Laurin & Klement?

 A  1895
 B  1900
 C  1905

3 Za kolik ČD Bodů získáte slevu 100 Kč na  
vstupné do pražského Národního divadla?

 A  20
 B  30
 C  40

4 Ve kterém roce opustila královská rodina svůj 
devítipatrový palác v indickém městě Léh?

 A  1830
 B  1880
 C  1914

5 Kolik metrů měří podle Guinnessovy knihy 
rekordů nejdelší socha vlaku z čokolády?

 A  24 
 B  34 
 C  44 

6 Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal?*

 *Na tuto otázku je nutné odpovědět, 
 její správnost se však neposuzuje.

Soutěžit můžete 
na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář,  
své odpovědi zadávejte do  
11. listopadu 2020.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový  
kontakt nebo zpětnou adresu.

Tři správné odpovědi odměníme  
Kilometrickou bankou ČD – pou-
kazem na volné cestování vlaky ČD 
v hodnotě 2 200 Kč – a další tři z vás 
obdrží poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč.

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – na Staroměstském
2 – v roce 1638
3 – čaj a víno
4 – šest tisíc
5 – z východního Středomoří

ŘÍJNOVÉ SOUTĚŽE
Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás? Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.

Soutěž 
o knihu Tajemné fenomény
Jak se říká tajemné bytosti 
obvykle vysoké postavy, 
kterou nelze zabít nožem 
ani olověnou kulkou?
C  fext

Soutěž 
o knihu Tři opice
Ve které zemi se 
odehrává děj filmu 
podle detektivky Agathy 
Christie Smrt na Nilu?
C  v Egyptě

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.

Soutěž 
o knihu Železniční 
trať Praha – Drážďany 
na starých pohlednicích
Tajenka zní: …že lidstvo 
se nikdy v ničem 
nepoučilo.



Pojeďte s námi.
www.cd.cz/bezpecnost

▪ vlakové soupravy neustále
  uklízíme a dezinfi kujeme

▪ zvláštní pozornost věnujeme 
  klikám, madlům nebo tlačítkům

▪ odstavené soupravy 
  čistíme ozónem

▪ cestující motivujeme 
  k nákupu jízdenek online

▪ nosíme roušky

Aby vaše cesta vlakem 
byla bez obav
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